AKVARELLHELGER HOS MEG – hösten 2022
Nybörjare på akvarell.
1 - 2 oktober kl 10 – 16
- finns några platser kvar....
Vill Du börja måla – men kommer inte igång på egen hand.....
Det är svårt att veta vad man skall köpa för material o sen tekniken!
Jag kanske kan hjälpa Dej - med en helg i min atelje´.
Vi går igenom från grunden vad som behövs och hur man skall göra – om man vill
måla ”på riktigt”

Papper, färger o penslar - vad behöver Du köpa?
INGENTING – för att komma till mej första gången.
Jag sätter rätt grejer i Dina händer o det är bara att följa med. Alla gör samma sak o
jag styr.
Vi övar på penselföring och testar olika sorters papper.
Teknik och färglära
Har Du målat tidigare – men glömt bort och kommer inte igång...Du kanske har lite
gamla målargrejer men vet inte vad det är....?
Du är oxå välkommen till denna helg för att komma igång med Ditt målande. Har Du
färger sen tidigare så tar Du med Dej dom.
Du som inte har något material sen tidigare skall alltså inte köpa något inför kursen.
Jag har allt material och Du får köpa ett materialpaket av mej för 500kr.
Då har du det som behövs för att sedan kunna fortsätta med ditt målande på egen
hand o Du vet vad Du skall köpa när det blir aktuellt.
Kostnad: 2.500 kr för hela helgen med material om Du är helt nybörjare.
Kostnad: 2.000 kr om Du har egna grejer sen tidigare men med ev
kompletteringskostnader för material.
Lunch och fika ingår i priset.
Anmälan o frågor via mail: megersbacken@gmail.com

FORTSÄTTNINGSHELGER i Megs Atelje´
8 - 9 oktober – EXTRA HELG - här finns plats
22 - 23 oktober / fulltecknad och 29 – 30 oktober /fulltecknad
Välkommen till akvarellhelg – Du som har målat tidigare – antingen här hos mej eller
på annan ort och kurs.
Det är alltid spännande med nya intryck och infall bland akvarellfärgerna!
Dessa helger ägnar vi oss åt att måla – Du tar med Dej eget material att arbeta med.
Jag har lite färger och papper för komplettering om det fattas nåt – men det mesta har
du med Dej.
Färglära o färgblandningar - teknikövningar – bildkomposition.
Vad skall man måla? Abstrakt eller naturalistiskt- hur mycket skall man berätta?
Ja det finns mycket att ventilera om akvarell .
Gruppens sammansättning bestämmer mycket av innehållet under dessa helger.
Vi ger o tar av varandra. Vi har egna erfarenheter och vi använder materialet på olika
sätt.
Kostnad för en fortsättningshelg: 2.000 kr
Luncher och fika ingår.
Dagarna börjar kl 10 och slutar i 16-17 tiden... man måste ju måla klart....!
Anmälan och frågor via mail: megersbacken@gmail.com

