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DAGHOLD OM KUNSTSKOLEN
Kunstskolen ligger i det gamle Kragekær 
Mejeri på det yderste af Tåsinge, hvorfra 
der er udsigt til marker og det smukke 
sydfynske øhav. 

Jeg driver den privat uden tilskud,  
hvilket gør at jeg kan prioritere høj 
kvalitet og små hold. Derfor har de 
tilknyttede lærere alle et højt fagligt 
niveau, og gode evner til at lære fra  
sig i en rar og afslappet atmosfærer. 
Undervisningen foregår i den smukke 
100 m2 store tøndehvælvede sal.

Her har jeg siden sidste årtusinde holdt 
kurser, for kursister fra hele landet. 
Det har siden begyndelsen været ambi-
tionen, at skabe rare og trygge rammer 
for kunstneriske aktiviteter på et solidt 
fagligt niveau. 
Stedet er desuden ramme om forskellige 
kulturelle aktiviteter, koncerter, foredrag 
og events.

  

Inventar
Trådløst internet, tekøkken, krus, 
bestik, borde, stole, staffelier, og 
malerborde m.m. 

Materialer 
Normalt medbringer du selv alle 
materialer, farver, pensler osv. Der er 
dog mulighed for køb af lærreder og 
akvarelfarver og papir på skolen.

Antal på kurserne
Kurser oprettes, hvis der er tilmeldt 
fem og holdene er normalt på 
max. 10 deltagere. 

Tilmelding
Senest en uge før kursusstart, men 
ring eller mail og hør, om der er plads.

Betaling
Konto nr. oplyses ved tilmelding. 
Atelierhold betaler både kontant 
og over netbank.

Afbud  
Bliver du syg eller forhindret og 
melder afbud min. 3 dage inden 
kursusstart,  får du pengene retur 
minus 100 kr. Aflyses kurset får du 
alle pengene retur.

  

PRAKTISKE OPLYSNINGER MAI-BRITT SCHULTZ  

Jeg er uddannet fra Danmarks 
Designskole, og har i mange år 
arbejdet som kunstner, illustrator 
og forfatter.
Jeg har over 25 år undervist i 
billedkunst på bl.a. Langelands 
Kunsthøjskole, Svendborg Kunst-
skole og Ryslinge Højskole. 
Udover at undervise i maleri
underviser jeg bl.a. i kulturhistorie, 
historie og ideudvikling og holder 
mange foredrag.  Jeg er en aktiv 
samfundsborger, og meget er der 
sagt om mig - men kedelig er jeg 
aldrig blevet kaldt …

 Du kan se mere om mig og min kunstskole på www.mai-britt-schultz.dk . www.kragekaer-kunstskole.dk                             Kragekær Mejeri . Knasterhovvej 2 . Tåsinge . 5700 Svendborg . mai-britt@schultz.as . Tlf. 6254 2662  . Mobil 2042 2662

LIGE  UGER   kl: 10.00 - 15.00  - holdene begynder uge 2 
MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG
Akvarel  Primært akryl Akryl - nybegyndere  
øvede lidt øvede meget fælles undervisning

ULIGE UGER  kl: 10.00 - 15.00  - holdene begynder uge 3 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG 
Akryl Primært akryl  Akryl 
lidt øvede men også olie meget øvede

Ialt 6 gange

Jeg underviser med udgangspunkt i de problemer, du har med 
dine billeder. Vi taler om kunst og udstillinger, ser i kunstbøger 
og inspireres, men først og fremmest maler du. 

Der er god tid, og du bliver bedre, mens du har det hyggeligt med 
de andre. Kurserne kræver kun, at du har lyst til at lære, og trives 
med at male sammen med andre.

Du kommer og maler en dag hver anden uge. 
Startgebyret er 1.000 kr. + 200 kr. hver gang du kommer. 
Hvis du går på flere hold er startgebyret på 500 kr. for de følgende hold.



CROQUIS MARATON 17. februar kl: 10.00 -16.00 Kunstner Anette Bøtter 
Tegn efter nøgen model. Du vil blive udfordret med både kortere og  
længere stillinger.  Du kan arbejde med forskellige materialer og ved staffeli. 600 kr. 

SKULPTUR & FIBERBETON  8. - 9. -10. marts  Billedhugger Frank Fenriz
Fredag kl: 18.00 - 21.00. Lørdag og søndag kl: 10.00 - 15.30
Dynamisk og sjovt, udfordrende og lærerigt. Du lærer meget af at forholde 
dig til figurer i tre dimensioner - du laver din egen skulptur og får gode råd 
og kyndig vejledning undervejs. Info på tlf. 3027 0917 / www.frankfenriz.dk 1.400 kr. 

PAPGRAFIK  15. & 16. marts  Grafiker Else Strandsbjerg Haakonsson 
Fredag kl: 17.00 -21.00. Lørdag kl: 13.00 -18.00   
Har du lyst til at se dine værker i mere end en udgave? Her lærer du at lave 
nemme trykplader i pap.  Vi bearbejder dem med bl.a. tapet, akrylmaling, 
skruetrækker, frugtnet, planter, lim, skabeloner m.m. Vi skaber spændende 
tryk - også egnet, hvis du ikke er en god tegner. www.art-esh.dk 1.200 kr. 

TEGN OG MAL DYR  23. &  24. marts   Billedkunstner Naja Abelsen
Begge dage kl: 10.00 -15.30  
Den anerkendte grønlandskfødte illustrator og kunstner kommer og  
underviser i det at tegne dyr. Du lærer bl.a. at male og tegne pels. I kommer 
desuden til at arbejde med at fange det enkelte dyrs udtryk. www.abelsen.dk  1.200 kr. 

KURSER MED GÆSTELÆRERE
 

BEGYNDER AKRYL 12. & 13. januar  kl: 10.00-15.30
Her kræves kun lyst til at lege med farve. Gennem små øvelser og 
praktiske fif får du mere styr på farver, pensler og de tanker man 
gør sig som maler. Vi snakker, maler og griner en hel del... 1.200 kr. 

BEGYNDER AKVAREL  19. & 20. januar   kl: 10.00 -15.30
Her er muligheden, hvis du trænger til at blive inspireret til at 
komme i gang eller er begynder med den skønne akvarelteknik. 
Du skal lave en masse små øvelser, for at lære materialet bedre at kende. 
Du lærer en masse teknik, og får gode fif til motiver, materialer etc. 1.200 kr. 

BLOMSTERMALERI   2. & 3. marts   kl: 10.00 -15.30
Blomster er en god inspirationskilde. Få bedre styr på tekstur, farver, 
former og proportioner. Dette kursus er også egnet, hvis du ikke er så 
øvet - og det er en god opfølger på både akvarel og akryl begynder.  1.200 kr.

LANDSKABET I AKVAREL  6. & 7. april   kl: 10.00 -15.30
Forår over Tåsinge - marker, hav, øhavet, himlen, lyset og maleriet. 
Kom og lær at se farver og former.  Du kommer meget ud og male, 
men skal også lære en masse grundlæggende inde i atelieret. 1.200 kr.

WEEKEND KURSER  
NATURALISTISK MALERI 1. - 2. - 3. februar 
Fredag kl: 18.30 - 21.00. Lørdag og søndag kl: 10.00 - 15.30
Har du altid undret dig over, hvordan man får noget til at se 
blankt eller gennemsigtigt ud. Du lærer bl.a. noget om at 
male folder og stof, og får gode råd om materialer, 
komposition, farveblanding m.m. 1.500 kr.
 

ABSTRAKT AKRYL  22. - 23. - 24. februar
Fredag kl: 18.30 - 21.00. Lørdag og søndag kl: 10.00 - 15.30
Kast dig ud i maleriet uden motiv. Du kommer til at arbejde både 
med skitser og store malerier, og kommer vidt omkring og bliver 
udfordret. Tekstur - farver - dialog - drama - stilhed 1.500 kr.

AKVAREL OG AKRYL  LANDSKABER  26. - 27. - 28. april  
ST. BEDEDAGS FERIEN.  Alle dage kl: 10.00 - 15.00 
Vi bruger den vidunderlige natur, der omgiver Kunstskolen på 
Tåsinge. Vi skal meget ud og male, kombineret med dynamisk 
undervisning i atelieret. Kom og oplev foråret på Tåsinge 
- markerne, øhavet, himlen og lyset. 1.500 kr.

På disse kurser kan du bruge atelieret hele aftenen til kl. 22. 
Der er gode B&B i nærområdet, og jeg hjælper gerne med kontakt. 
Der kan evt. arrangeres fælles aftensmad.

TRE DAGES KURSER

KURSER I SYDFRANKRIG
Malerrejser til Axat i Pyrenæerne

Vi bor på et hyggeligt danskejet hotel 
i en lille sydfransk by ved floden Aude. 
Vi skal på mange udflugter rundt i de 
historiske og maleriske omgivelser.
Endeligt program kan ses på hjemme-
siden omkring nytår 2013. 

Se film og program fra tidligere år 
på hjemmesiden. 


