Anna Törnquist

Program akvarellkurser hösten 2018
Sommar, semester och kanske tid och lust att måla? Härligt! Men underbart är alltför kort och
hösten kommer obönhörligen. Om du vill ge hösten lite extra färg så är du välkommen på
akvarellkurs på Österlen! Hösten är oftast fin på Baskemölla, och om vi har riktig tur så dröjer
sig kanske en del sol och värme kvar mellan husen i byn.

Höstens kurser
Första gången du kommer på kurs hos mig ska du välja den blandade kursen, oavsett vilken
bakgrund du har. Här samsas nybörjare med erfarna akvarellmålare i en rad uppgifter som
var och en möter på sin eget sätt. Jag handleder och ger fördjupningsuppgifter på individuell
nivå. Du kan välja att gå den blandade kursen flera gånger för att fördjupa dina kunskaper i
akvarellteknik och bildskapande.
Blandad kurs
onsdag 24 – söndag 28 oktober
Kursen inleds med välkomstfika kl 9 på onsdagen och avslutas vid lunchtid på söndagen.
För den som önskar kan övernattning ordnas från tisdagskvällen.
Du som varit hos mig på kurs förut en eller flera gånger är välkommen på en återvändarkurs,
där erfarenheterna från den blandade kursen ligger som grund för nya utmaningar.
Återvändare
onsdag 19 – söndag 23 september
Kursen inleds med välkomstfika kl 9 på onsdagen och avslutas vid lunchtid på söndagen.
För den som önskar kan övernattning ordnas från tisdagskvällen.

I Baskemölla
Baskemölla är en charmig liten by vid havet strax norr om Simrishamn på Österlen. Ateljén
ligger mitt i byn, med bekvämt gångavstånd till havet, hamnen och de vackra
strandängarna.
I byns norra ände ligger vandrarhemmet Bo
på Baske, där Lars väntar er med bekväma
rum och härlig frukost (se hemsidan
www.bopabaske.se ). Därifrån är det ca 10
minuters promenad (eller två minuter med
bil) till ateljén som ligger mitt i byn.
Vi äter lunch och middag gemensamt, på
vandrarhemmet eller i ateljén. Vem som
lagar maten åt oss återstår att se, men det
brukar bli både trevligt och gott!

Blandad nivå
Vi går inledningsvis igenom
akvarellmaterial och pigment, spänner
papper och prövar penslar. Sen kastar vi
oss ut på djupt vatten! Under alla
dagarna varvas övningar med
demonstrationer och genomgångar.
Vi arbetar i huvudsak i ateljén, med
inspiration från det omgivande
landskapet och det aktuella vädret.
Det är de breda penslarnas kurs där vi
tränar oss i förenklingens svåra konst och i att fånga ljuset!
Återvändare
Vi tar vid där vi slutade sist och fortsätter in i
akvarellens allt mer komplexa värld. Det blir
bara svårare och svårare ju mer man målar
tycker jag.
En del övningar kommer du kanske att
känna igen, men vi prövar också andra
motivkretsar och fler metoder att nå fram till
en spännande bild.
Vi arbetar i bildserier, experimenterar med
olika tekniker, får inspiration av varandra
och av andra konstnärer, men strävar efter
att finna det egna uttrycket i bilderna.

Kurskostnad
Kursavgiften omfattar kurs, mat och boende. I priset ingår också valfritt akvarellmaterial för
500:- (papper, färger, penslar och/eller pannåer).
Blandad kurs kostnad inkl mat och boende i enkelrum
Återvändarkurs kostnad inkl mat och boende i enkelrum

7.900:- inkl moms
7.900:- inkl moms

Extra övernattning från kvällen före kursstart:
I priset ingår boende i enkelrum och frukost. En kvällsfika
kan eventuellt ordnas efter överenskommelse med Lars.

650:- inkl moms

Om du vill bo i delat rum reduceras kurspriset till 7.300:Om du har eget boende reduceras kurspriset till 6.200:Materialkostnader
I kursavgiften ingår material för 500:-,
vilket räcker till de nödvändigaste
färgerna och en del papper. Du
kommer sannolikt att behöva
komplettera med mer material, och du
kan välja på att köpa mer under kursen
eller handla i förväg. Det mesta som
behövs finns att köpa eller låna i ateljén.
Du kommer att i god tid få förslag på
lämpligt akvarellmaterial om du vill
handla före kursen.

Anmälan
Skicka en preliminär anmälan så snart
som möjligt. Jag kommer att reservera
några platser för dem som stått länge i
kö utan att komma med, men för övrigt
gäller turordning efter anmälningsdatum.
När grupperna satts samman kommer
jag att skicka en ny, preciserad inbjudan
till dem som kommit med. Hör du inget
under de närmaste veckorna så är du
sannolikt placerad på väntelista. Maila
mig om du vill ha klart besked om vilken
plats du har i kön.
Ibland kommer du att få svar ifrån MajLis Olsson, min kära vän som hjälper mig med
kursadministrationen.

Välkommen med din anmälan till anna.tornquist.kurs@gmail.com
Ring eller maila om du har frågor eller synpunkter, mobil 0706-856712.
Jag hoppas vi ses!

