
Målarkurser för Anna Törnquist 2023 
 
Så har vi då gått in i det nya året och det är dags att planera kursverksamheten. Jag har 
många utställningar i år och behöver tid för eget ateljéarbete, så jag har skjutit fram 
kursstarten längre än vanligt. Det blir två kurser i min ateljé på Baskemölla i april/maj (och en 
fortsättningskurs på sensommaren). Sommarens kurser i Danmark är fullbokade sedan länge 
har arrangörerna berättat, men på Garden of Lemons i Andalusien blir det också den här 
hösten två kursveckor, och där finns det i skrivande stund platser kvar. I november blir det kurs 
på Nordiska Akvarellmuseet. Jag ber att få återkomma om det blir ytterligare någon kurs i 
min egen ateljé på Baskemölla eller på Sockerbruket i Göteborg. 
 
För kurserna i min ateljé på Baskemölla lämnar du din intresseanmälan 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 fokus varierar och vänder sig till delvis olika målgrupper, se vidare under respektive 
kurs. Med något undantag kommer kurserna att handla 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ateljékurser på Baskemölla, Österlen 
 
Baskemölla är en charmig liten by vid havet strax 
norr om Simrishamn. Du kan lätt ta dig hit med 
tåg eller buss om du vill undvika egen bil.  
 
Ateljén ligger mitt i byn, med bekvämt 
gångavstånd till havet, hamnen och 
strandängarna. Oavsett årstid finner du här de 
vackraste stigarna för morgonpromenader längs 
havet, och de branta gränderna inbjuder till 
upptäcktsfärder mellan byns lummiga trädgårdar. 



Kurserna på Baskemölla är ett sammanhållet 
paket med kurs, mat och boende. På det 
trevliga vandrarhemmet i norra änden av byn 
tar Sanne emot oss för lunch och middag (och 
frukost för dem som bor på vandrarhemmet), 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.  
 
Det blir som mest 14 kursdeltagare. Vi har långa arbetsdagar, från nio på morgonen till nio på 
kvällen. Jag inleder dagarna med introduktion av dagens uppgift, finns tillgänglig i ateljén för 
demonstrationer och handledning nästan hela dagen och avslutar efter middagen med 
genomgång av dagen bildskörd.  Du har tillgång till ateljén dygnet runt. Oavsett om du bor 
på vandrarhemmet eller har eget boende så äter vi lunch och middag gemensamt, på 
vandrarhemmet eller i ateljén.  
 
Från pigment till bild, Baskemölla 25 – 28 april 
 
Den här tiden på året är Österlen ljuvligt. Fåglar och blommor återvänder med ljuset och ger 
en föraning om sommar. Det kommer att finnas massor av naturinspiration att ta med sig in i 
ateljén.  
 
Under fyra intensiva dagar gör vi en 
djupdykning i akvarellteknik i kombination 
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. 
 
Tider och anmälan 
Måndag 24/4 kl 14.30 – fredag 28/4 kl 15,30 
 
Skicka en intresseanmälan så snart som möjligt, 
jag erbjuder plats i turordning efter 
anmälningsdatum. Du som varit hos mig 
nyligen kan dock få stå tillbaka till förmån för 
nya deltagare. 
 
När gruppen 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 
 
 
 



Kursavgift  
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, boende i enkelrum samt 500:- material: 10.000:- inkl moms 
I priset ingår boende i enkelrum och frukost.  
Om du vill bo i delat rum reduceras kurspriset till 9.400:- 
Om du har eget boende reduceras kurspriset till 7.400:- 
 
Materialkostnader 
I kursen Från pigment till bild ingår akvarellmaterial 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. 
 
 
Tid för fördjupning, Baskemölla 2-7 maj 
 
För dig som målar en del på egen hand men känner 
att du behöver hjälp att komma vidare i ditt måleri 
erbjuder jag en ateljévecka med fokus på 
bildskapande och abstraktion. Tillsammans söker vi 
vägar från det avbildande mot mer idéburna 
bilduttryck. 

 
Vi arbetar med gemensamma utmaningar med 
stort utrymme för personliga tolkningar som bygger 
på ditt eget sätt att måla och fördjupar din bildvärld. 
Du kan själv välja hur mycket handledning du vill ha, 
om du vill ha hjälp att ta dig över trösklar eller om du 
vill gå in i din egen målarbubbla och mest använda 
mig som bollplank. 
 
Under fördjupningsveckan kommer samtalet om 
bilduttryck och skapandeprocess att vara det 
centrala. Du kan arbeta med valfri teknik (dock inga 
lösningsmedel). Det blir ingen teknikundervisning, du 
förutsätts vara väl bekant med ditt medium.  
 
Tider och anmälan 
Tisdag 2 maj kl 9 – söndag 7 maj kl 14 
(möjlig övernattning från måndag kväll) 
 
Välkommen med en intresseanmälan så snart som möjligt. Berätta gärna lite om dig själv, var 
du befinner dig i ditt bildskapande just nu, vad du brottas med och vilken/vilka tekniker du 
använder. 
 
När gruppen 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 
 
 



Kursavgift  
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 12.400:- inkl moms 
Extra övernattning från kvällen före kursstart:  655:- inkl moms 
I priset ingår boende i enkelrum och frukost.  
Om du vill bo i delat rum reduceras kurspriset till 11.650:- 
Om du har eget boende reduceras kurspriset till 9.200:- 
 
Tid för fördjupning / fortsättning, Baskemölla 11-17 september 
 
Deltagarna i förra årets Tid för fördjupning har valt att återkomma för ytterligare en 
djupdykning i abstraktionens svåra konst. Du som inte var med då kan kan anmäla intresse för 
en återbudsplats. 
 
 

Kurser i annan regi 2023 
Under 2023 är jag inbjuden som kursledare på två platser på Jylland, i Andalusien i Spanien 
och på Nordiska Akvarellmuseet. Detta är fyra 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. 
 
Tuskaer Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter, Danmark 
5 – 9 juni 
http://www.tuskaer.dk 
 
Tuskaer är beläget strax innanför sanddynerna på Jyllands 
västkust. Vi tar med oss inspiration från vandringar längs 
de milslånga sandstränderna in i den charmiga ateljén 
uppe under takåsarna. På kvällarna bjuder Lise och 
hennes team på den mest fantastiska mat! 
 
Kursen bestämdes för ett år sedan och är redan fulltecknad, 
men du kan anmäla intresse för en återbudsplats. Gå gärna 
med i föreningen Tuskaers vänner, då får du fortlöpande 
information om aktiviteterna på Tuskaer och blir tidigt 
informerad om kursdatum för kommande kurser. Maila Lise på 
tuskaer1210@gmail.com.  
 
 
Sønderjyllands Kunstskole, Sønderborg, Danmark 
12 – 16 juni 
https://www.kunstskolen.sonderborg.dk/akvarel 
OBS! Kursen är fulltecknad, men hör av dig till 
skolan om du vill stå i kö till återbudsplats 
 
Sønderborg är en idyllisk liten sommarstad nästan 
nere vid tyska gränsen på Jylland. Konstskolan 
ligger i det nya kulturhuset 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 staden.



Två kursveckor på Garden of Lemons i 
Andalusien, Spanien 
30 sept – 7 oktober och 7 – 14 oktober 
http://den-andalusiske-hoejskole.dk/kurser/   
 
Vill du måla akvarell på en magiskt vacker plats, omgiven av citroner och fikon och 
bougainvillea? Vill du bli bortskämd av ett charmigt, danskt 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! 
 
Intresset för att måla akvarell i olivträdens skugga bara ökar, så även i år blir det två 
kursveckor på Garden of Lemons. Det finns i skrivande stund platser kvar, men skynda dig och 
häng på innan det blir fullt. Det är en helt ojämförlig upplevelse! Läs mer och lämna din 
intresseanmälan på Garden of Lemons hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn 
10 – 12 november 
www.akvarellmuseet.org  
 
November kan vara en vädermässigt upplevelserik månad vid den bohuslänska kusten. Det 
blir härligt att krypa in i ateljén medan senhösten mörknar utanför, och oavsett om det blir 
klara kalla dagar eller rasande oväder så tar vi naturupplevelsen med oss in i måleriet.  
 
En trappa ner pågår en för museet ovanlig 
utställning, med fokus på akvarellteknik. Än så 
länge vet jag inte vad utställningen kommer att 
innehålla, men det kommer säkert att locka oss 
till nya experiment i akvarellteknikens sköna 
värld. 
 
Akvarellmuseet börjar ta emot anmälningar 
först när deras höstprogram publiceras, så håll 
koll på museets 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! 


