
AKVARELLKURSER  Höst 2021 
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. 

 

STILLEBEN Torsd 16 september. 
Förgyll din vardag med en målardag. Akvarellteknik, inspiration och övningar 
som ger motivation och målarglädje.  
Mer info, se endagskurs nedan 

HÖSTFÄRGER Sönd 17 oktober.  
På långt håll och nära. En inspirerande heldag då vi målar landskap och 
växtlighet i höstfärger. Övningar, demonstrationer och tips. 
Mer info, se endagskurs nedan. 

 

GRUNDKURS Lör-sön 23-24 oktober.  
En kreativ helgkurs för både nybörjare och mer erfarna. Materialkunskap, 
gemensamma övningar, demonstrationer, måleri, tips, idéer och samtal som ger 
insikt, förståelse och mycket kunskap om akvarell som teknik, en mycket bra 
grund att stå på oavsett om du målat tidigare eller ej. En helg som kan innebära 
start eller nystart för akvarellister som vill börja i rätt ände. Många intressanta 
aha-upplevelser och diskussioner uppstår under denna kurs! 
Mer info, se tvådagarskurs nedan. 
 

FORTSÄTTNINGSKURS Lör-sön 30-31 oktober.  
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! 
Mer info, se tvådagarskurs nedan. 
 



ENDAGSKURS 
Kl 10-16 
Pris: 990 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" .) 
 

TVÅDAGARSKURS 
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" .) 
 
Gäller för samtliga kurser: 
Plats: Ateljén i Glemminge-Tågarps gamla skola. 
Anmälan: alindstam@hotmail.com 
Sista anmälningsdag: 1 v före kursstart. 
 

Vill även påminna om att jag som vanligt tar emot grupper på minst 3 personer 
som vill utveckla sitt måleri tillsammans, efter överenskommet datum om inte 
de planerade datumen passar. Samma upplägg och pris gäller, både vardag och 
helg. Maila ditt förslag till mig, så hittar vi en lösning! 

Varmt välkommen! 

/Anna-Greta 

alindstam@hotmail.com 


