
AKVARELLKURSER 2019 
 

 ENDAGARSKURSER  
 TVÅDAGARSKURSER  

 
Läs mer under respektive kurs i kursprogrammet nedan. 
Att gå samma kurs flera gånger är ett bra sätt att samla inspiration och kunskaper för fortsatt 
utveckling i egen takt! 
 
Jag tar även emot grupper som vill måla tillsammans, utöver de inplanerade 
kursdatumen. Hör i så fall av er med förslag på datum, så kan vi planera in ett tillfälle 
som passar både er grupp och mig. 
 
 

Välkommen med din anmälan/förfrågan! 
 
Anna-Greta Lindstam  
Mail: alindstam@hotmail.com   
Tel:  0702-44 44 25                        

www.annagreta.se 
 
       
 
I en av salarna i Glemminge-Tågarps 
gamla skola på vackra Österlen, där 
småskolan startade sin undervisning 
redan 1898, finns från och med sommaren 
2018 min ateljé och kursverksamhet. Där 
finns det gott om plats, mycket ljus och 
vacker utsikt att inspireras av.  

 
 
Glemminge-Tågarps gamla skola 
Tågarpsvägen 208 
271 75  GLEMMINGEBRO     

 
 
 
 
 



 
 
ENDAGARSKURSER: 
 

Prova på-dag, akvarell 
För nybörjare som vill prova på akvarellmåleri för en dag.  
 
Teori, materialgenomgång och gemensamma lekfulla övningar.  
 
11 maj Lörd 
Sista anmälningsdag: 28 april. 
 
Tid: Kl 10-16 
Pris: 1 100 kr 
Material ingår/lånas på plats-  får ej medtagas hem.  
Eftermiddagsfika ingår. 
Lunch medtages. Kyl och mikrovågsugn finns.  
(Matställen, även för avhämtning, finns på 2 km avstånd.) 

 
 
Inspirationsdag, akvarell 
För dig som målat ett tag, viss förkunskap krävs. 
 
Vi målar akvarell tillsammans med gemensamma teman. Möjlighet till utomhusmåleri om 
vädret tillåter. Individuell handledning och demonstrationer under dagen för största 
möjliga inspiration! 
 
17 juli Onsd 
Sista anmälningsdag: 30 juni. 
 
Tid: Kl 10-16 
Pris: 950 kr 
Material medtages av var och en. 
Eftermiddagsfika ingår. 
Lunch medtages. Kyl och mikrovågsugn finns.  
(Matställen, även för avhämtning, finns på 2 km avstånd.) 
 
 

 
 



TVÅDAGARSKURSER: 
 

Akvarellkurs steg 1 
Både nybörjare och mer erfarna är välkomna. 
OBS:Rekommenderas för alla som inte tidigare gått kurs hos mig, oavsett bakgrund och 
kunskapsnivå, då de övriga kursernas innehåll bygger på kunskap från denna. 
 
Materiallära, teori och gemensamma övningar. Vi fokuserar på hur akvarell fungerar, hur 
man gör, hur man inte ska göra och vikten av att våga låta bli.  
Lista på akvarellmaterial att ta med skickas till alla deltagare före kursstart. 
  
18-19 maj Lör-Sön 
Sista anmälningsdag:  28 april. 
 
6-7 juli Lör-Sön 
Sista anmälningsdag: 17 juni. 
 
Tid: kl 10-16, båda dagarna. 
Pris: 1 900 kr 
Eftermiddagsfika ingår. 
Material ingår ej. 
Lunch medtages, kyl och mikrovågsugn finns. 
(Matställen, även för avhämtning, finns på 2 km avstånd.) 
 
 

Fortsättningskurs steg 2, akvarell. 
OBS: För dig som gått Akvarellkurs steg 1, då fortsättningskursens innehåll bygger på 
övningar från den första kursen. 
 
Lär dig mer om pigmentens egenskaper. Ännu mer teori och  fler gemensamma övningar 
som utvecklar bildseendet och ger insikter om akvarellteknikens möjligheter. 
 
8-9  juli Månd-Tisd 
Sista anmälningsdag: 17 juni. 
 
15-16 juli Månd-Tisd 
Sista anmälningsdag: 24 juni. 
 
Tid: Kl 10-16, båda dagarna. 
Pris: 1 900 kr 
Eftermiddagsfika ingår. 
Material ingår ej. 
Lunch medtages, kyl och mikrovågsugn finns. 
(Matställen, även för avhämtning, finns på 2 km avstånd.) 

 
 



Fördjupningskurs steg 3, akvarell. 
För dig som gått akvarellkurs steg 1 och 2 hos mig. Kursens innehåll bygger på de 
övningar och erfarenheter man fått på mina tidigare kurser. 
 
Lär dig ännu mer om pigment, färglära, bildkomposition och akvarellteknikens 
möjligheter. Våga mer, experimentera och gå vidare i din egen riktning. 
 
 
3-4 aug Lörd-Sönd  
Sista anmälningsdag: 18 juli 
 
 
Tid: Kl 10-16, båda dagarna. 
Pris: 1 900 kr 
Eftermiddagsfika ingår. 
Material ingår ej. 
Lunch medtages, kyl och mikrovågsugn finns. 
(Matställen, även för avhämtning, finns på 2 km avstånd.) 
 
 
 
 
Anmälan är bindande från sista anmälningsdag. Vid ev avbokning efter sista anmälningsdag, tas en 
administrativ avgift på 500 kr ut. Gäller samtliga kurser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VÄGBESKRIVNING 
 
Glemminge-Tågarps gamla skola  
ligger vid Glemmingebro, ca 15 km öster om Ystad. 
 
Tågarpsvägen 208 
271 75  GLEMMINGEBRO          
 
 
Vägbeskrivning, från Ystad:  
Kör väg 9, mot Simrishamn. I Glemmingebro; sväng höger mot Glemminge-Tågarp i 
korsningen efter kyrkan och kör 1,9 km. Skolan ligger precis utmed vägen på höger sida 
 
Vägbeskrivning från Simrishamn/Hammenhög/:  
Kör väg 9, mot Ystad. I Glemmingebro; sväng vänster mot Glemminge-Tågarp i korsningen 
före kyrkan, och kör 1,9 km. Skolan ligger precis utmed vägen på höger sida 
 
 

www.annagreta.se 
 


