
AKVARELLKURSER 2021 
 
OBS: Antalet deltagare per kurs anpassas efter rådande situation i 
pandemin. Kurslokalen är stor och luftig, möbleringen gles, pentry, 
toalett, kapprum och ytterligare en skolsal finns till vårt förfogande. 

 
GRUNDKURS 

Både för nybörjare och mer erfarna. Denna tvådagarskurs ger dig nyttig 
information och insikter, en mycket bra grund att stå på oavsett om du målat 
tidigare eller ej. Att lära sig måla enkelt och att låta bli är den största 
utmaningen, en intressant resa oavsett var den börjar. Vi börjar med 
materialgenomgång och arbetar oss stegvis framåt med gemensamma övningar. 
Teori och måleri varvas med demonstrationer/visningar och inspiration. Många 
intressanta aha-upplevelser och diskussioner uppstår under denna kurs! 
 
 
Lörd-Sönd 17-18 april 
Må-Tis 14-15 aug NYTT DATUM 
 
Kl 10-16 båda dagarna 
Pris: 1 950kr. 
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. 
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FORTSÄTTNINGSKURS  
En tvådagarskurs som i första hand vänder sig till dig som gått min grundkurs 
eller liknande hos mig. Med utgångspunkt från det vi arbetat med på första 
kursen fortsätter vi med gemensamma övningar, nu med mer fokus på hur 
pigmenten fungerar och vikten av att låta bli. Vi fördjupar vårt seende med 
kreativa övningar  som överraskar våra tankar och synsätt. En rolig och 
utvecklande kurs med många insikter! 
 
Lörd-Sönd 24-25 april 
Lörd-Sönd 28-29 augusti NYINSATT 
 
Kl 10-16 båda dagarna 
Pris: 1 950kr. 
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. 
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ENDAGSKURSER 
Pris: 990 kr/kurs 
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. 

 

BLOMMOR & BLAD 
Sönd 9 maj kl 10-16  
Tors 8 juli kl 10-16 NYINSATT 

En heldag med fokus på blomstrande akvarellmåleri. 
Jag visar, inspirerar och coachar med övningar och tips. 

 

LANDSKAP & HUS 
Månd 19 juli kl 10-16 NYINSATT 

Vi målar det skånska lanskapet, husen och det speciella ljuset med inspiration 
utanför fönstret. Demonstration och inspiration hela dagen. Du bör ha målat 
förut, helst gått kurs hos mig tidigare. 
 

MÅLA FLÖDIGT 
Sönd 16 maj kl 10-16 
Sönd 22 aug kl 10-16 NYINSATT 

Att måla flödigt, utan att peta och överarbeta blir dagens tema. Med hjälp av 
inspiration och övningar kan man komma långt och få många insikter. 


