
Kursprogram vår på Baskemölla och höst i Andalusien 
 
I mars rivstartar våren med en akvarellvecka på Österlen och en på akvarellmuseet i 
Skärhamn! Längre fram på våren är återvändarna välkomna till en spännande 
fortsättningskurs på Baskemölla. Nytt för i år är också en akvarellkurs i Andalusien! Den går 
visserligen inte av stapeln förrän till hösten, men eftersom den resan kan kräva lite längre 
framförhållning finns den också med redan nu. Och så kan jag tipsa om ytterligare kurser på 
Isle of Wight och på Jylland. 
 
För kurserna på Baskemölla lämnar du din intresseanmälan direkt på min hemsida. Om du är 
intresserad av någon av de andra kurserna så ser du där länkar eller mailadresser till de olika 
arrangörerna. 
 
Annas ateljé på Baskemölla 
 
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 sitt 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      torsdag 28 februari – måndag 4 mars 
Kursen inleds med välkomstfika kl 9 på torsdagen och avslutas vid lunchtid på måndagen. 
För den som önskar kan övernattning ordnas från onsdagskvällen. 
 
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       torsdag 2 – måndag 6 maj 
Kursen inleds med välkomstfika kl 9 på torsdagen och avslutas vid lunchtid på måndagen. 
För den som önskar kan övernattning ordnas från onsdagskvällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Lars 
står för den uppskattade lunchen, 
medan Maria på Österlen Kokkonst 
bjuder på härliga middagar. 
 
 
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 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  7.900:- inkl moms 
Återvändarkurs kostnad inkl mat och boende i enkelrum  7.900:- inkl moms 
 
Extra övernattning från kvällen före kursstart:    650:- inkl moms 
I priset ingår boende i enkelrum och frukost. En kvällsfika 
kan eventuellt ordnas efter överenskommelse med Lars. 
 
Om du vill bo i delat rum reduceras kurspriset till 7.300:- 
Om du har eget boende reduceras kurspriset till 6.200:- 
I kursavgiften ingår material för 500:-,  
 
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. 
 
Välkommen med din anmälan till 
anna.tornquist.kurs@gmail.com 
 
 
 
 



Garden of Lemons i Andalusien 
 
I höst är du välkommen att följa med mig 
på akvarelläventyr till Spanien! 
19-26 oktober blir det akvarellkurs på 
underbara Garden of Lemons, uppe i 
bergen mellan Malaga och Granada. 
Inbjudan att hålla kurs där är alldeles 
färskt så jag vet ännu inte så mycket, men 
det låter helt underbart! Så här beskriver 
våra värdar vad som väntar. 
 
Henrik och Ingo hälsar välkommen! 
 
”Akvarelkurset med Anna Törnquist er et maleophold i helt enestående og smukke rammer i 
det sydlige Spanien på Garden of Lemons. Her vil du finde rum til kreativ og åndelig 
udfoldelse og samtidigt opleve en underbar ro og natur.  

Dette akvarelkursus har et personligt præg man sjældent oplever som vil få dig til at føle dig 
specielt forkælet i en hel uge. Vores værter i Spanien er de to klassiske musikere Henrik Vilain 
og Ingo Schauser, der har skabt et vidunderligt sted i den fredelige dal Valle de Lecrín, 
glædens dal, tæt på Granada i Andalusien. 

Det er muligt at nyde poolen og 
bedårende udsigter ud over landskabet, 
nyde tagterrassen med udsigt over 
bjergene i baggrunden eller skønheden 
nede i orangeriet blandt ældgamle 
oliventræer, citron- og appelsintræer. 
Indbydende scenarier, der giver rum til dyb 
kreativ inspiration og vækker begejstring. 
Ingo tilbyder nogle vandreture i området i 
løbet af ugen og der vil løbet af ugen også 
være mulighed for at deltage i to male-
udflugter ud i naturen omkring os og til 
Granada.  

Husets egen kok laver de lækreste måltider ugen igennem, hvor 
alle sanser stimuleres. Maden er ikke udelukkende vegetarisk, 
men der er fokus på det grønne køkken, hvor de bedste råvarer 
fra haven og markeder møder magien i safran, spidskommen, 
kanel, nelliker, kardemomme, muskatnød, granatæbler, citroner, 
appelsiner og mandler. Du vil opleve et køkken som er taget ud 
af eventyrerne i tusind og én nat, og det er vores mål at 
inspirere både nysgerrigheden og ganen i en sansende og 
duftende uge. Henrik har arbejdet med mad i mange år ved 
siden af sin musiker karriere – bl.a i Paris.  

Garden of lemons er et refugium for dig, der søger undervisning, 
oplevelser, ro og fordybelse i skønne omgivelser.  

Det er oplagt at rejse to, hvor kun den ene af jer maler. Der er så 
mange muligheder for at foretage sig andet end at male.” 



Kursens upplägg 

Kursens upplägg vet jag ännu inte så mycket om, det får växa fram under årets planering, 
och så får vi ge oss in i detta äventyr tillsammans. Jag tänker att vi ska låta oss inspireras av 
den fantastiska naturen, av trädgårdens prunkande växter och den sydspanska bebyggelsen, 
och att vi bearbetar våra intryck i ett experimentellt måleri med ökande abstraktionsgrad. Ett 
problem vid kurser utomlands är tillgången till bra material – det är ju en begränsad mängd 
som ryms i resväskan på flyget. Det är en fråga som jag får fundera över och återkomma om. 

 

Kurskostnad, arrangemang och anmälan 

Intresseanmälan till kursen på Garden of Lemons lämnas direkt till Henrik och Ingo. Följ länken  
http://garden-of-lemons.com/da/akvarel-kursus-med-anna-tornquist-19-26-oktober-2019/ för mer 
information och anmälan. Länken kommer successivt att fyllas på när programmet klarnar. 

 

 

 

 

Ring eller maila om du har frågor eller synpunkter, mobil 0706-856712. 

 
Jag hoppas vi ses! 

 


