Akvarelkursus på
Skovly
mandag 16. maj til fredag 20. maj 2022

Ude på landet - tæt på byen
Fordybelse i akvarelmaleriets teknik og udtryk
Vær i smuk natur med andre kreative sjæle
Spis god mad og nyd livet

FOF Københavns Omegn

Parkvej 6, 2. Sal, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 90 11
info@fof-taastrup.dk

Skovly, Langåsen 13
Ganløse, 3650 Stenløse
se mere om Skovly: https://www.rk.dk/skovly/

Ude på landet omgivet af smuk natur og fantastisk forplejning fordyber vi os i akvarellernes verden, hvor lys, vand, pigment og teknik tager os på en forunderlige rejse.
Vi har dejlige arbejdsrum at være i, og når vejret tillader det, kan vi finde motiver i de
smukke omgivelser.
Det overordnede tema vil være at arbejde med forlæg/skitser og omsætte dem til
semiabstrakte udtryk.
Hver dag startes med gennemgang af teknik og metode i forhold til disse temaer:
•
•
•
•

Landskaber - omsæt stemninger i forenklet, flydende farvespil.
Blomstermotiver i semiabstrakt teknik
Træer, dybde i skoven, vandspejlinger
Fugle og dyr - vi fokuserer især på forholdet mellem figur og baggrund

Foruden de fælles oplæg med tips og tricks lægges der meget vægt på personlig
vejledning, ligesom vi vil have fælles gennemgang af vores malerier fra tid til anden.
Ind imellem vil der være oplæg om akvarelmaleriets historie, oplæg om andre akvarelmaleres metoder og andet sjovt.
Du skal selv medbringe materialer, og har du brug for vejledning, kan du kontakte
Anette Martinussen på mail: anette@anettemartinussen.dk eller tlf 61686271

Praktiske oplysninger og tilmelding
Holdnummer: 13470
Periode: Mandag 16. maj 2022 kl 10:00 til fredag 20. maj 2021 kl 16:00
Pris: 6500 kr - tillæg for enkelt værelse: 500 kr.
Tilmelding: http://www.fof.dk/kbh-omegn eller tlf: 43999011
Du skal selv medbringe materialer. Inden start får du flere oplysninger herom.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Martinussen på mail:
anette@anettemartinussen.dk eller tlf 61686271

Ugens program:
Mandag

kl 10:00 Velkomst - indkvartering
Indretning af malerpladser
kl 12:00 Frokost og velkomst
kl 13:00 Oplæg: metoder og komposition i
semiabstrakte landskabsmaleri.
Individuel vejledning
kl 18:00 Middag
kl 19:30 Lidt om akvarellens historie

Tirsdag, onsdag og torsdag

kl 08:00 Morgenmad
kl 09:00 oplæg
derefter individuel vejledning
kl 12:00 Frokost
kl 13:00 Individuel vejledning
kl 18:00 Middag
kl 19:30 Individuel vejledning

Fredag

kl 08:00
kl 09:00
kl 12:00
kl 13:00
kl 14:30

Morgenmad
Individuel vejledning
Frokost
Oprydning
Afsluttende udstilling
og gennemgang
Vi siger farvel

Der ud over, når det passer:
Fælles gennemgang,
Vi ser andre akvarelmaleres arbejder.
Vi går ud og maler i naturen

Ps.
Er du nybegynder i akvarelmaling,
afsættes der tid til vejledning i mere
grundlæggende teknik

Anette Martinussen
Udøvende billedkunstner og arbejder
med både akvarel- og akrylmaleri.

Uddannelse
Tekstilformgiver,
Kolding Kunsthåndværkerskole.
Glyptotekets tegneskole
Diplomeks. Pædagogik og Billedkunst, DPU
BA i Kunsthistorie fra KU
Har gennem mere end 20 år undervist i både akvarel- og akrylmaling.
Det er både lange kurser, der løber over en hel vinter, weekendkurser
og foredrag om kunsthistorie og billeders virkemidler.

Se mere:www.anettemartinussen.dk

