Kreativt akrylmaleri
Sommerskole – 3 hele dage
Få en vitaminindsprøjtning til dit maleri
Du lærer og prøver mange sjove og spændende teknikker, som kan forstærke udtrykket i dit
maleri. Vi indleder med grundlæggende teori om farver og teknikker - og så slår vi os løs. Der
bliver god tid til at komme i dybden, prøve en masse sjove og spændende muligheder - og
måske vælge at fordybe dig i særlige teknikker.
Kurset henvender sig både til nybegyndere såvel som øvede. Tilmelding nødvendig.
Det er svært kort at beskrive hvor mange kreative muligheder
der er med akrylmaling. Malingen kan både påføres tyndt og tykt
– det kan bruges til strukturmaleri. Man kan ridse, præge og slibe
i den våde og tørre overfalde. Når akrylmaling er tør, så er den
malede flade både fleksibel og modstandsdygtig - Malingen er
også anvendelig til at bruges til for eksempel collage. Kom og
prøv så meget vi kan nå – du tager hjem fra kurset med en masse
nye muligheder i bagagen, som du kan fortsætte med at udvikle i
dit eget udtryk.

Alle dage indledes med et fælles oplæg. Der arbejdes
individuelt med udgangspunkt i den enkeltes udtryk og
forudsætninger - ligesom vejledningen også vil være
individuel. Alle dage slutter med en fælles evaluering, hvor
. enkeltes maleri og udbytte af
der gives feedback til den
dagen.
Tidspunkt:
3 hele dage. Torsdag den 19. juni, fredag den 20. juni og lørdag den 21. juni – alle 3 dage 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
1. 350 kr. I prisen indgår maling mv. samt 3 x frokost, kaffe/ the og drikkevarer. 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.
Betalingen foretages senest 10 dage inden kursusstart på reg. nr. 0047
konto nr. 4386 526 007.
Tilmelding:
anetteploug@innovart.dk eller på telefon 20 97 05 02

