Frigörande måleri – kurs

Kursen är en lekfull och härlig resa in i färgens värld utan regler,
krav och prestation.
Att följa flödet och låta det hända som inte går att planera.
Ett samarbete mellan dig och färgen som här tillåts flöda. Ett
utforskande av färgens möjligheter.
Det här är ingen vanlig målarskola där du med regler får lära
dig hur du ska göra. Däremot får du lära dig olika tekniker och
olika sätt att experimentera på!
När du målar får du också möjlighet att lära dig saker som du
inte visste om dig själv...

Korta avbrott med andra aktiviteter: Under kursdagarna varvas måleriet med dans och rörelse samt övningar tillsammans.
MAT MED MERA
Vi tar en fika innan vi startar och sedan serveras en utsökt lunch
med dessert. Maten anpassas till deltagarna om någon är allergisk. Ni anger detta under Särskilda önskemål.
Det ges möjlighet att gå en tur i Klåva Hamn som är en genuin
levande fiskehamn med många trevliga butiker och restauranger.

MIN ÖNSKAN ÄR ATT DELTAGARNA...
– Hos mig hittar sin kreativitet/skaparlust
– Kan känna glädje och lekfullhet under arbetet
– Får inspiration att fortsätta måla efter kursens slut
– Vågar släppa taget och följa sin ingivelse
– Får njuta av en härlig upplevelse
— TILL VEM VÄNDER SIG KURSEN?
Till alla som är nyfikna och har lust att måla! Passar perfekt både
för dig som aldrig hållit i en pensel förut och för dig som har
mycket erfarenhet av måleri.
— HUR FUNKAR DET?
Den absolut bästa utgångspunkten är att du kommer till kursen
utan ideer och med en öppenhet för att lära dig något nytt.
Vi börjar med att alla får en egen plats med färg, penslar,
vatten m.m.
Med stora papper på golvet tillåts färgen att flöda och vi är
friare att experimentera.
Vi använder flytande akrylfärg för att det ska vara möjligt att
jobba fram önskvärda effekter.
Musiken är en viktig ledsagare och bidrar till en dynamisk och
skön atmosfär i rummet.
Målningarna förändras genom att vi målar lager på lager, tar
bort och lägger på ny färg med hjälp av olika redskap och penslar
och sprayflaskor.

ANMÄLAN OCH VILLKOR
Så snart du betalt anmälningsavgiften är du garanterad en plats.
Hela kursavgiften ska vara betald senast en vecka innan aktiviteten startar. Allt betalas till Bankgiro 5010-1062. Komplettera
betalningen med mail till info@evalindelow.com. Använd gärna
hemsidans kontaktformulär. Det går utmärkt att betala hela
kursavgiften med en gång. Vid kort varsel ring nedanstående
telefonnummer.
Vid eventuell avanmälan ska du tydligt ange dina personuppgifter, kontaktinfo samt datum för aktiviteten i mail som du
skickar till info@evalindelow.com. Om du p.g.a. sjukdom eller
olycka inte kan delta i kursen har du möjlighet att återfå din
kursavgift minus anmälningsavgiften. Du behöver isåfall bifoga
läkarintyg med din begäran om återbetalning.
Inställd kurs
Om din kurs ställs in så meddelas du om det via epost. Du återfår då hela kursavgiften. Meddela mig vilket konto du vill att jag
ska återbetala till. I de fall jag ställer in kurser försöker jag göra
det i god tid innan kursstart — vanligtvis 14 dagar — men det
kan ibland ske med kortare varsel. Ersättning för utgifter inför
kurs (t.ex. hotell, resa, osv.) utgår ej vid inställd kurs.
KONTAKT
Lindelöw Konst & Ram, Klåva Hamnväg 14, 475 42 Hönö. Tel
070-982 13 02.

