
Akvarellkurser för Anna Törnquist 2021 
 
Nu äntligen börjar vi väl ändå se ljuset i pandemitunneln. Efter sommaren ska förhoppningsvis 
de flesta av oss vara vaccinerade så att kursverksamheten kan dra igång på allvar igen, och 
även sommaren bjuder på en rad kurser där alla möjliga pandemihänsyn är tagna. 
 
Programmet för förra hösten vittnar om en överoptimistisk tro på att vi då ridit ut det värsta, 
men den andra vågen svepte ju över oss med kraft och lämnade ett pärlband av inställda 
kurser efter sig. Jag kommer därför att lämna förtur till de kursdeltagare som blev snuvade på 
sina kurser förra året, men det blir rätt många kurser i höst så det blir allt en hel del lediga 
platser ändå. Och om du inte kommer med på den kurs du önskar så blir det fler terminer 
med nya kurser.  
 
För kurserna i mina ateljéer på Baskemölla och på Sockerbruket i Göteborg lämnar du din 
intresseanmälan direkt på min hemsida. Om du är intresserad av någon av de andra kurserna 
så får du länkar till de olika arrangörerna och anmäler ditt intresse direkt till dem. 
 
Kursernas plats och innehåll 
 
Kursernas fokus varierar och vänder sig till delvis olika målgrupper, se vidare under respektive 
kurs. Gemensamt är dock att det handlar om akvarellmåleri med en kombination av 
bildskapande och fördjupning i akvarellteknik. Varje kursdag har ett pedagogiskt upplägg 
där det egna måleriet varvas med instruktioner, demonstrationer, personlig handledning och 
gemensamma genomgångar. Jag tycker det är spännande att följa kursdeltagarnas 
skapandeprocesser och brukar ha svårt att slita mig från ateljén. 
 
Under sommaren och hösten kommer jag att hålla elva eller tolv kurser på olika platser. I 
kursprogrammet finner du inledningsvis kurserna som jag håller i mina egna ateljéer på 
Sockerbruket i Göteborg och på Baskemölla under hösten. Därefter följer information om 
sommarens kurser i Danmark och Norge, liksom om oktoberkurserna på underbara Garden of 
Lemons i Andalusien. Några av dessa är sedan länge fulltecknade eller nästan fulltecknade, 
men om du är intresserad så anmäl ditt intresse till rest- eller återbudsplatser. Kanske blir det 
också en kurs på Nordiska Akvarellmuseet om restriktionerna medger det, men det är 
skrivande stund inte klarlagt. Håll koll på museets hemsida om du är intresserad av det, 
www.akvarellmuseet.org 
 
 
 



Fyra korta kurser på Sockerbruket i Göteborg 
 
Min göteborgsateljé finns på Sockerbruket i Göteborg alldeles i närheten av Röda Sten 
Konsthall. Det är en fantastisk miljö på södra älvstranden, och Sockerbruket är fyllt av ateljéer, 
verkstäder och kontor för verksamma inom kultursektorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag delar nu ateljén med några kollegor, så det 
finns bara plats för sex deltagare åt gången. Det 
blir därför korta kurser med lyxigt stort utrymme för 
personlig handledning. 
 
Kurserna blir 2,5 dagar långa, från måndag morgon till onsdag lunch resp fredag efter lunch 
till söndag eftermiddag. I kursen ingår lunch och middag som min make Anders står för, och 
så mycket fika vi hinner med. Räkna med att vi nog har genomgång efter middagen, och 
sedan finns det möjlighet för den som vill att arbeta vidare i ateljén på kvällen. 

 
Pigmentlycka 
 
Upptäck vad pigmenten kan göra om du 
bara släpper loss och ger dem chansen! 
Välkommen till en 2,5-dagskurs med fokus på 
akvarellteknik och pigmentkunskap, som 
introduktion för dig som är nyfiken på 
akvarellvärlden, och som fördjupning för dig 
som är van målare men vill lära dig mer om 
pigmentens unika egenskaper. 
 
Pigmentlycka på Sockerbruket 13-15 september 
måndag kl 9 – onsdag kl 13 
 
Pigmentlycka på Sockerbruket 17-19 september 
fredag kl 13 – söndag kl 16 
 
 
 



Vägen till en bild 
Släpp taget om det avbildande och följ med 
på vägen mot det abstrakta! Välkommen till 
en 2,5-dagskurs med fokus på bildskapande. 
Kursen riktar sig till dig som har viss erfarenhet 
av akvarellmåleri och vill ha en kick vidare. Nu 
fokuserar vi mer på hur akvarelltekniken kan 
användas för att skapa intressanta bilder med 
utgångspunkt i vad vi kan finna i den anrika 
miljön vid älvstranden. 
 
Vägen till en bild, Sockerbruket 22-24 november 
måndag kl 9 – onsdag kl 13 
 
Vägen till en bild, Sockerbruket 26-28 november 
fredag kl 13 – söndag kl 16 
 
 
Kursavgift på Sockerbruket 
Kursavgiften på Sockerbruket omfattar kursledning, obegränsad tillgång till ateljén, lunch, 
middag och fika samt valfritt akvarellmaterial för 500:-. 
Kursavgift  4.000:- inkl moms 
 
 

Två höstkurser på Baskemölla, Österlen 
 
Den nyrenoverade ateljén längtar efter att återigen fyllas av glada akvarellmålare! För att vi 
ska kunna fortsätta hålla visst avstånd till varandra håller jag nere deltagarantalet till tolv. Det 
får flera positiva effekter, såsom större arbetsplats för var och en, mer svängrum för arbete 
med stora bilder och mer personlig handledning. 
 
Baskemölla är en charmig liten by vid havet strax norr 
om Simrishamn. Ateljén ligger mitt i byn, med 
bekvämt gångavstånd till havet, hamnen och 
strandängarna. Här finner du de vackraste stigarna 
för morgonpromenader längs havet, och byns 
lummiga trädgårdar bjuder på härliga höstfärger och 
dofter när sommargästerna åkt hem. 
 
Kurserna på Baskemölla är ett sammanhållet paket 
med kurs, mat och boende på byns trevliga 
vandrarhem i norra änden av byn, se 
www.bopabaske.se. Du behöver inte boka själv, jag 
ordnar med allt. Från vandrarhemmet är det ca 10 
minuters promenad (eller två minuter med bil) till 
ateljén som ligger mitt i byn.  
 
Vi har långa arbetsdagar, från nio på morgonen till 
nio på kvällen. Du har tillgång till ateljén dygnet runt. 
Vi äter lunch och middag gemensamt, på 
vandrarhemmet eller i ateljén. Vandrarhemmet har 
bytt ägare och det blir första gången Sanne och jag 
samarbetar kring kurserna. Detaljerna är inte klara 
ännu, men troligtvis blir det även fortsättningsvis Maria 
på Österlen Kokkonst som bjuder på härliga middagar. 
 



Från pigment till bild 
En femdagarskurs som kombinerar djupdykning i akvarellteknik med övningar som syftar till att 
skapa intressanta bilder. Denna kurs kan du välja 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. 
 
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! 
 
Från pigment till bild, Baskemölla 22-26 september 
onsdag kl 9 – söndag kl 14 
(öppet från tisdag kväll för den som önskar) 
 
 
Återvändarkurs 
Du som varit hos mig på kurs förut en eller flera 
gånger är välkommen på en femdagarskurs, där 
erfarenheterna från de tidigare kurserna ligger som 
grund för nya utmaningar. 

 
Vi tar vid där vi slutade sist och fortsätter in i 
akvarellens allt mer komplexa värld. Min erfarenhet 
är att utmaningarna växer och förändras i takt med 
hur mycket jag målar, och jag hoppas kunna 
handleda dig över de trösklar som lätt uppstår när 
man går vidare i eget bildskapande. 
 
En del övningar kommer du kanske att känna igen, 
men vi prövar också andra motivkretsar och fler 
metoder att nå fram till spännande bilder. Vi arbetar 
i bildserier, experimenterar med olika tekniker, får 
inspiration av andra konstnärer men strävar efter att 
finna det egna uttrycket i bilderna. 
 
Återvändarkurs, Baskemölla 10-14 november 
onsdag kl 9 – söndag kl 14 
(öppet från tisdag kväll för den som önskar) 
 
 
Kursavgift på Baskemölla 
Kursavgiften omfattar kursledning och obegränsad tillgång till ateljén, samt mat, fika och 
boende i enkelrum på vandrarhemmet. I priset ingår också valfritt akvarellmaterial för 500:-. 
Kursavgift inkl mat och boende i enkelrum 8.500:- inkl moms 
Extra övernattning från kvällen före kursstart:  650:- inkl moms 
I priset ingår boende i enkelrum och frukost.  
Om du vill bo i delat rum reduceras kurspriset till 8.000:- 
Om du har eget boende reduceras kurspriset till 7.000:- 
 



Materialkostnader 
 
Under kurserna i mina egna ateljéer 
ingår material för 500:- i kursavgiften, 
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 som sagt att lämna förtur till 
dem som fick sina kurser inställda under pandemin, 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 den närmaste tiden 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 
 
 
Kurser i annan regi 2021 
 
Under 2021 är jag inbjuden som kursledare på Jylland, i Norge och i Andalusien i Spanien. Det 
blir troligtvis också någon sommarkurs på Nordiska Akvarellmuseet (håll utkik på 
www.akvarellmuseet.org). Detta är fem underbara ställen som jag varmt kan rekommendera! 
Jag håller inte själv i kursadministrationen, utan hänvisar här till respektive arrangörs hemsida. 
Hör gärna av dig om du vill veta mer, men intresseanmälan sker direkt till arrangörerna. 
 
Kunst- og Kulturcentret Tuskaer, Danmark 
7-11 juni 
http://www.tuskaer.dk 
 
Ännu en gång dags för kurs på underbara Tuskaer, beläget strax innanför sanddynerna på 
Jyllands västkust. Vi tar med oss inspiration från vandringar i det obetalbart vackra landskapet 
och längs de milslånga sandstränderna in i den charmiga ateljén. På kvällarna bjuder Lise 
och hennes vänner på den mest fantastiska mat! 
 
OBS! Kursen är fulltecknad och har kanske redan genomförts när du läser detta kursprogram. 
Gå med i Tuskaers vänner så får du fortlöpande information om aktiviteterna på Tuskaer och 
blir tidigt informerad om kursdatum för kommande kurser. Maila Lise på 
tuskaer1210@gmail.com.  
 
 
 
 
 



Sönderjyllands Kunstskole, Sönderborg, Danmark 
28 juni – 2 juli 2021 
https://www.kunstskolen.sonderborg.dk/akvarel 
 
Sönderborg är en idyllisk liten sommarstad nästan 
nere vid tyska gränsen på Jylland. Konstskolan 
har flyttat till nya, vackra lokaler nere vid sundet, 
och efter avslutad arbetsdag är det bekvämt 
gångavstånd både till stadens centrum och till 
badstranden. Här övar vi akvarellteknik och 
abstraktionskonst med avstamp i det vi kan finna 
längs kajerna och i gränderna i den fina lilla 
staden. 
 
Baerum Kunstforening, Sandvika, Norge 
16-18 augusti 2021 
https://baerumkunstforening.no 
 
Den 14 augusti har jag vernissage på Baerum Kunstforening i Sandvika, en liten fin kuststad 
strax väster om Oslo. Under första utställningsveckan riggar vi för kurs mitt i utställningen. 
Kanske finner vi inspiration bland de många målningar som omger oss, eller också väljer vi 
den marina miljön och det härliga stadslivet längs kajerna precis utanför dörren som 
utgångspunkt. Anmäl ditt intresse för några dagars akvarellmåleri direkt till Baerum 
Kunstforening! 
 
Två kursveckor på Garden of Lemons i Andalusien, Spanien 
9-16 och 16-23 oktober 2021 
http://den-andalusiske-hoejskole.dk/kurser/   
 
Vill du lämna Norden en dyster oktobervecka för att måla akvarell på en magiskt vacker 
plats, omgiven av citroner och fikon och bougainvillea? Vill du bli bortskämd av ett charmigt 
värdpar som bjuder på grundlig kunskap om trakten och utsökt mat? Vill du lära dig mer om 
akvarellpigmentens egenskaper och bli utmanad i abstraktionens svåra konst? Välkommen till 
Garden of Lemons i Andalusien - en plats att längta till! 
 
Förra årets kurs på Garden of Lemons blev inställd pga 
pandemin. De flesta deltagarna valde då att behålla sin 
plats till i år, så för att ge utrymme för fler att komma och 
måla på detta fantastiska ställe anordnar vi två 
veckokurser i rad i oktober. Det finns i skrivande stund ett 
fåtal platser kvar så skynda dig och häng på, det är en 
helt ojämförlig upplevelse! Läs mer och lämna din 
intresseanmälan på Garden of Lemons hemsida. 
 
 
 
 

Det var allt för nu, hoppas du hittar något av intresse! 

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

Jag hoppas vi ses! 


