
 

Alle kurserne er på 6 gange - og koster 1.000 kr. i grundbeløb, og 200 kr. pr. gang 

Du kan altid bytte dag, hvis du er forhindret en dag - max 10 deltagere pr. hold. 

Vil du gå to kurser, koster tilmeldingen kun 500 kr i grundgebyr for 2. kursus 

DAGKURSER ULIGE UGER 

MANDAG    LANDSKABSMALERI – ABSTRAKT OG NATURALISTISK første gang 29. JANUAR  

Vi arbejder med udgangspunkt i landskabet omkring Kunstskolen og fra såvel foto, som felt skit-

ser. Du lærer en masse om perspektiv, det at male himle og skyer, vand og finde inspiration i far-

ver, former og linjer i landskabet. 

TIRSDAG   ØVET MALEKURSUS  - PRIMÆRT AKRYL, OLIE OG PASTEL første gang 30. JANUAR  

Dette kursus er primært for dig, der har malet nogle år, og som har mere brud for feedback og 

hjælp med de konkrete billeder, end for grundlæggende undervisning i farver etc.  

Du er meget velkommen til at medbringe det du laver hjemme og få hjælp undervejs 

ONSDAG  ABSTRAKT AKRYL MALEKURSUS første gang 31.JANUAR  

Du har lyst til at male abstrakt, udfordre mediet, og lege med farver og mønstre.  

Der bliver lagt mere vægt på form, flade og komposition, end på fancy ting og dimser man kan 

bruge i malingen .. 

 

DAGKURSER LIGE UGER 

MANDAG AKVARELKURSUS  – ØVEDE første gang 5. FEBRUAR  

Akvarel er forførende, spændende og ret uforudsigeligt ..  

men svært underholdende Vi arbejder med forskellige metoder og ser på hvordan andre har gjort. 

Lærer hvordan man styrer vandet og farven på papiret .. 

TIRSDAG BLANDET MALEKURSUS første gang 6. FEBRUAR  

Primært for dig der gerne vil have mere undervisning.  

Du har måske malet for år tilbage, eller har gået på et kursus i ny og næ –  

Her kan du arbejde med alle mulige forskellige teknikker og få gode råd og masser af hjælp under-

vejs. 

ONSDAG NYBEGYNDER/ LETØVEDE  BLANDET KURSUS første gang 7. FEBRUAR   

Kurset er primært for dig, som er lidt øvet, eller nybegynder, og som gerne vil møde andre der 

maler, og få hjælp til at blive bedre. Der vil blive lagt vægt på alt det grundlæggende –  

Hjælp til materialer, farvelære, komposition, dybde ind i billeder etc. 

WEEKENDKURSERNE  KOSTER 1.500 KR - INKL. KAFFE OG THE  

UNDTAGEN ST. BEDEDAGESKURSET PÅ 3 DAGE SOM KOSTER 2.000 KR.   

FÅ IDEER OG SKITSEKURSUS   27. og 28 januar   10 - 15.30   

Savner du også tit at vide hvordan du får styr på hvad du skal male, og hvordan man udvikler ideer 

til malerier - så er det her kursus noget for dig ..  

STILLEBEN OG BLOMSTER  10. og 11 .februar 10 -15.30  

Malerkursus med afsæt i konkret opstilling med blomster, for både akryl, akvarel og pastel malere 

KRIDT OG BLYANT  17. og 18. februar 10 -15.30  

Det her kursus er for dig, der gerne vil lære mere om at tegne med pastel, olie, eller akvarel kridt - 

eller farveblyanter. Vi prøver forskellige metoder af, og du kan få lov at prøve nye materialer 

ABSTRAKT MALERI 3. og 4. marts 10 -15.30  

Vild, voldsomt og tænksomt maleri uden facitliste … og dog -     Få hjælp til at knække koden  

SELVPORTRÆT 17. og 18. marts 10 -15.30  

Denne weekend kan du arbejde med dit eget portræt, vi arbejder primært ud fra  spejle -  

Vi starter med at tegne ansigtet, og ser på en masse selvportætter andre har lavet 

HIMMEL OG HAV  7. og 8. april 10 -15.30  ( 9. og 10. december 2017) 

Vi skal male skyer og havet -  Du lærer at lave en himmel og få bølgerne til at rulle…  

Du kan arbejde med akryl, olie, pastel eller akvarel.  

VILDE AKVARELBLOMSTER M. ERIK REINERT 14. & 15. april 10 -15.30   

Erik Reinert er en gudsbenådet akvarelmaler - og en meget inspirerende underviser - Så hvis du 

tør blive skubbet lidt ud af din komfortzone, er det her et godt bud - ikke for nybegyndere …  

 

LANDSKABSMALERI MED CAMILLA WEST  21. og 22. april  

Camilla West er en af vores mest spændende nye landskabsmalere - og på dette kursus får du 

mulighed for at stifte bekendtskab med hendes måde at opleve landskabet.  

LANDSKABSMALERI I BEDEDAGSFERIE  27. 28. og 29. april  10 - 15 .30       
Tre dages intensivt landskabskursus, hvor vi tager udgangspunkt i den smukke natur i Øhavet.  

  

 

  5 INTENSIVE DAGE 

MED OPLEVELSER OG EN MASSE MALERI -  INSPIRERET AF 

LANDSKABET ELLER DET DU HAR LYST TIL  - UNDERVISNING 

MINIMUM FRA 10 - 15 HVERDAG - PRIS  3.200 KR. INKL. FROKOST  Se meget mere på hjemmesiden WWW.MAI-BRITT-SCHULTZ.DK  


