
AKVARELLKURSER 2020 
 

Våga måla stort! (Nyinsatt) 
Sönd 16 augusti 
Kl 10-16  
För dig som målat akvarell tidigare och vill måla större än du brukar. 
Fokus på flödigt och förenklat landskapsmåleri, med Österlen som inspiration 
och mig som inspiratör. Jag visar och handleder. Ta med stora penslar och stora 
plywoodskivor! 
 
Max 5 pers. 
Pris: 950 kr 
Material ingår ej.  
Eftermiddagsfika ingår  
Lunch medtages, kyl, pentry och mikrovågsugn finns på plats. 
(I Glemmingebro 2 km bort, finns även restaurang "Asian Corner" med mat för 
avhämtning och matbutiken "Handlarn" .) 
Plats: Ateljén i Glemminge-Tågarps gamla skola. 
Anmälan: alindstam@hotmail.com 
Sista anmälningsdag: 1 v före kursstart. 
www.annagreta.se 
 

Blommor och blad (Nyinsatt) 
Sönd 23 augusti 
Kl 10-16 
En heldag med fokus på blomstrande akvarellmåleri. 
Jag visar, inspirerar och coachar. 
Max 7 personer. 
Pris: 950 kr 

Material ingår ej. 
Eftermiddagsfika ingår  
Lunch medtages, kyl, pentry och mikrovågsugn finns på plats. 
(I Glemmingebro 2 km bort, finns även restaurang "Asian Corner"med mat för 
avhämtning och matbutiken "Handlarn" .) 
Plats: Ateljén i Glemminge-Tågarps gamla skola. 
Anmälan: alindstam@hotmail.com 
Sista anmälningsdag: 1 v före kursstart. 
www.annagreta.se 



 
Tvådagars NYBÖRJARKURS  Denna kurs ska du välja om det är första gången du går en 
kurs hos mig, oavsett om du målat tidigare eller ej. På denna kurs arbetar vi oss stegvis framåt med 
gemensamma övningar mot friare mål. Teori och övningar varvas med demonstrationer. Många 
intressanta aha-upplevelser och diskussioner uppstår under denna kurs! 
(Lörd-Sönd 16-17 maj. *Inställd pga Pandemin) 
Lörd-Sönd 4-5 juli. 
 
Tvådagars FORTSÄTTNINGSKURS  En kurs som vänder sig till dig som gått 
nybörjarkursen hos mig. Vi fortsätter med gemensamma övningar, som bygger på det vi gått igenom 
på första kursen. En rolig och utvecklande tvådagarskurs med många insikter! 

Månd -Tisd 6-7 juli. 
 
Pris Tvådagarskurser: 1 900kr. 
Material ingår ej. 
 
 
PROVA PÅ-DAG För dig som vill prova att måla akvarell, komma igång eller minnas hur man 
gjorde. Vilket material behövs, hur gör man? Väck din skaparlust och kreativitet med nya erfarenheter. 

(*Lörd 9 maj. *Inställd pga Pandemin) 
Pris: 1 100 kr. 
Material ingår/lånas på plats. 
 
Inspirationsdag För dig som redan målat ett tag, vill ha inspiration och nya utmaningar. 
(Sönd 10 maj. *Inställd pga Pandemin) 
Pris: 950 kr 
Material ingår ej. 
 
Samtliga kurser pågår kl 10-16. 
Eftermiddagsfika ingår i samtliga kurser. 
Lunch medtages, kyl, pentry och mikrovågsugn finns på plats. 
(Matställen, även för avhämtning och liten matbutik finns på 2 km avstånd.) 
Plats: Ateljén i Glemminge-Tågarps gamla skola. 
Anmälan: alindstam@hotmail.com 
www.annagreta.se 
 
Varmt välkommen!  
/Anna-Greta Lindstam 
 
 

 


