
VILD MED akvarel, akryl og tegning

AKRYL * AKVAREL * BLYANT * GOUACHE

HVERDAGSKURSER * JULEKORT I AKVAREL

KUL * KUNSTVÆRK * KOMPOSITION

LYS, SKYGGE OG FARVER * MALERI * MOTIV 

PERSPEKTIV * PROPORTIONER * STILLEBEN

STREG OG PENSEL * TEGN OG MAL BEDRE

TEGNING * WEEKENDKURSER



AKVAREL MALING – torsdag aften
Dato: Opstart torsdag den 10. september 2020

Tidspunkt: Kl. 19:00 – 21:45  I alt 5 mødegange

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 795 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 705 kr.

Kursusnummer: 207051

AKVAREL MALING
Har du lyst til at fordybe dig i akvarellens mange muligheder og skabe små og store kunstværker med både sarte og dybe farver, så er dette hold helt sikkert noget for dig. 

Uanset om du er rutineret med en akvarelpensel eller er helt nybegynder, så er der plads til dig. Der er intet krav om tegneerfaring, du skal nok få skabt skønne, personlige akvareller. 

Vi kommer til at arbejde med processen fra inspiration, idé, skitse og hen til det færdige maleri. 

Du vil blive introduceret for mange forskellige teknikker og små bundne opgaver, men der vil også være god tid til at fordybe sig i egne akvareller.

Materialeliste vil blive fremsendt ca. 2 uger før kursusstart.

AKVAREL MALING – weekend
Dato: Lørdag den 3. oktober og søndag den 4. oktober 2020

Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:30

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 645 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 570 kr.

Kursusnummer: 206051



JULEKORT – i akvarel
Dato: Lørdag den 28. november 2020

Tidspunkt: 10:00 – 12:45

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 195 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 180 kr.

Kursusnummer: 206052

JULEKORT – i akvarel
Lav personlige julekort med de fineste akvarelmotiver. 

Du vil blive guidet fra idé til færdigt julekort, og der er både plads til den erfarne maler 

og dig som aldrig har malet akvarel før. Det er muligt at købe materialer på dagen.

VILD MED akvarel, maleri og tegning

JULEKORT – i akvarel
Dato: Lørdag den 28. november 2020

Tidspunkt: 13:15 – 16:00

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Ann Dalsgaard Villadsen

Pris: Almen: 195 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 180 kr.

Kursusnummer: 206053

HOLD ØJE MED SKOLENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK…
Søndag den 18. oktober afholder skolen et nyt tiltag; Design til dit hjem, hvor 

akvarel maleri vil indgå som ét af fagene. Vi er ved at lægge sidste hånd på 

planlægningen og glæder os til at fortælle mere om arrangementet inden længe.

Så hold øje med skolens hjemmeside og facebook, hvor vi snarest vil fortælle mere.



På Skolen for kreativ fritid er vi vilde med akvarel, akryl og tegning. Derfor har vi masser af kurser for alle, som deler vores passion.

Denne folder viser de aktuelle kurser, som er slået op pr. 18. august 2020. Nye hold vil løbende blive oprettet. 

Følg også med på vores facebook-side, hvor nye tiltag løbende lægges op. Er du på Instagram, kan du også følge skolen på 

@skolenforkreativfritid.dk, hvor skolen løbende lægger billeder op eller #skolenforkreativfritid, hvor elever og instruktører

løbende lægger billeder op til inspiration.

Du kan læse mere samt tilmelde dig vore kurser på: www.skolenforkreativfritid.dk 

eller ved at sende os en mail på: info@skolenforkreativfritid.dk 

Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:00 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

VILD MED akvarel, maleri og tegning

TEGN OG MAL BEDRE
Et udbytterigt forløb for dig, der gerne vil blive bedre til at tegne og male. På kurset fordyber vi os i komposition, perspektiv, proportioner, lys og skygge samt farver. 

Vi skitserer med både streg og pensel og arbejder med både kontur og flader. Vi tager udgangspunkt i opstillinger og fotos og inspireres af kendte værker. 

Du kommer til at arbejde med blyant, kul, akvarel og gouache. Alle kan være med uanset forkundskaber.

Du skal første mødegang medbringe dit penalhus med blyanter i hårdhedsgraderne HB, 2B og 4B samt hårdt og blødt viskelæder.

TEGN OG MAL BEDRE – torsdag formiddag
Dato: Opstart torsdag den 1. oktober 2020

Tidspunkt: Kl. 09:00 – 11:45  I alt 8 mødegange

Sted: Industrivej 13, 8800 Viborg

Underviser: Mie Dissing

Pris: Almen: 1240 kr. 

Pensionist Viborg Kommune: 1095 kr.

Kursusnummer: 207891


