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SOMMERKURSER ØHAVET 

RUNDT / LANDSKABSMALER 
UNDERVISNING HVER DAG FRA 10 – 15,  

MED MULIGHED FOR AT ARBEJDE 

SELVSTÆNDIGT TIL KL. 21 UNDTAGEN 

FREDAG.  
  

UGE 26  MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG, FREDAG 

  DEN 22. 23. 24. 25. 26. JUNI  

UGE 31  MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG, FREDAG  

  DEN 27. 28. 29. 30. 31. JULI 

Pris 3.000 kr. inkl. LANDLIG LET FROKOST OG KAFFE/THE 

 

Da jeg har fundet ud af, at det er besværligt med madpakker, hvis man kommer 

længere væk fra, og bor f.eks. på B&B, har jeg i år arrangeret, vi får en let frokost 

hver dag. Husk og skriv, hvis du er vegetar. 

Program:  

Mandag Arbejder vi på Kunstskolen  

Tirsdag Malertur ud i landskabet –  

 I uge 26. arrangere jeg mulighed for Sct. Hans udflugt, hvis vejret er til det.  

Onsdag Maleri om formiddagen – efter frokost fælles udflugt til Fåborg Museum med 

 rundvisning, derefter mulighed for fælles aftensmad i Fåborg. 

Torsdag  Undervisning og maleri – Fokus på bygninger i maleriet  

Fredag Maleri om formiddagen og fælles afslutning om eftermiddagen. 

Kurserne er med små hold, så du får meget undervisning, og de er henvendt både til nybegyndere og 

mere øvede malere. Og da der ikke er flere deltagere, end jeg kan nå rundt til alle mange gange, kan 

du få en masse hjælp og kærlige skub. 

 

Du behøver ikke have andet end lysten til at male og have en rar oplevelse.  

Vi bruger primært den vidunderlige natur på Tåsinge som inspiration til landskabsmalerier, store og 

små. Vi skal male marker, levende hegn, himlen og lyset, der skifter over Øhavet. 

Vi kan arrangere, at male ved vandet mens solen går ned – eller tage på sejltur med malergrej – alt 

afhænger af vejret – det aftales nærmere, når vi mødes. 

Du kan arbejde måde naturalistisk og abstrakt, og du kan bruge, hvilket som helst materiale, du er 

tryg ved – akryl, akvarel, pastelkridt etc. Du kan male i atelieret til kl. 21 hver aften. 

Tilmelding bedst på mail: mai-britt@schultz.as eller på: 20422662  

http://www.faaborgmuseum.dk/
mailto:mai-britt@schultz.as

