Akrylmaleri - weekend
Lær om farver, maleteknik og motivvalg - og kom så i gang med at male et flot maleri!
Weekend-kursus - Kurset henvender sig både til den øvede, som mangler inspiration til at
komme videre, og til nybegynderen som har et brændende ønske om at komme i gang med at
male. Efter kurset skulle du være køreklar til at arbejde på egen hånd. Tilmelding nødvendig.
Akrylmaling kender næsten ingen grænser. Malingen fortyndes
med vand – og kan påføres både tyndt og tykt. Malingen tørrer
hurtigt, og er derfor hurtig at male med. Der er et utal af kreative
teknikker og muligheder, når du først kommer i gang. På dette
kursus lærer du / eller genopfrisker du de grundlæggende
teknikker og metoder i akrylmaleriet, så du kommer godt i gang uanset hvilken stilart du vælger at male i.
Der vil blive indledt med et fælles oplæg om farveteori, råd og
tips til at begynde et maleri, maleteknikker, billedteori samt lidt
inspiration til at komme i gang på. Der arbejdes individuelt med
udgangspunkt i den enkeltes udtryk og forudsætninger - ligesom
vejledningen også vil være individuel. Begge dage slutter med en
fælles evaluering, hvor der
. gives feedback til den enkeltes maleri
og udbytte af dagen.

Tid:
Weekend. Lørdag den 31. maj fra kl. 9.30 – 15.30 og søndag den 1. juni fra kl. 9.30 – 15.30.
Undervisningen foregår i værkstedet:
Bækkeskov Stræde 13
4733 Tappernøje
Værkstedet ligger 500 m fra Fjordkroen ved Præstø Fjord (Bækkeskov Stræde er en sidevej til
Strandvejen). Hvis vejret tillader det, vil der være mulighed for at komme ud.
Pris
900 kr. I prisen indgår 2 x frokost, kaffe/ the og drikkevarer samt maling mv. Medbring selv
malerlærred eller andet at male på + pensler / spartel mv. Nærmere info udsendes 2 uger før.
Der er mulighed for at tilkøbe lærred eller pap af rimelig kvalitet til indkøbspris.
Betaling:
foretages senest 10 dage inden kursusstart på konto i Nordea
Reg. nr. 0047 konto nr. 4386 526 007.
Tilmelding:
anetteploug@innovart.dk eller på telefon 20 97 05 02

