
 

MAL  MODEL  
Torsdag den 8. maj kl. 18 – 22 
Pris 300 kr. + modelpenge 
En aften med model –  
tegning og maling. 
 
 
 

TRE DAGE MED LANDSKAB  
ST. BEDEDAGSFERIEN 

 
16. 17. 18. maj  
kl: 10.00 -15.30 -  
Pris 1.500 kr. 
AKVAREL, KRIDT  
ELLER AKRYL 

 
 

Ud og se på de levende hegn,  
marker og kysterne omkring Tåsinge.  
Lysets skiftende leg med skyggen. Flader, former og 
tekstur. Du kan arbejde både naturalistisk eller med 
en mere abstrakt tilgang. 

 

SEJL OG MAL   
Enten 8, og 9. juni  -  
eller 21. og 22. juni  
To dages kursus inkl. 
heldags maletur med 
Skonnerten Meta  

Pris 1.800 kr. -  
SE MEGET MERE PÅ HJEMMESIDEN  

GRØFTEKANTENS BLOMSTER 

 
28. og 29. juni    
kl: 10.00 -15.30 -  
Pris 1.500 kr. 
Naturalistisk og  
impressionistisk  
maleri. 
 

Vi skal ud og samle vilde blomster, som vi maler i 
atelieret. Hvis vejret er til det, skal vi også male dem 
ude, hvor de gror. Du kan bruge olie, akryl, akvarel, 
pastelkridt etc. 
 

NATUR ABSTRAKTION 

 
5. og 6. juli  
kl 10.00 til 15.30  
Pris 1.500 kr. 
Bliv inspireret af små skure, 
træernes bark, farvespil i 
sten -det store i det små.  
Vi arbejder både inden og 
udendørs med skitser og 
maler stort i atelieret. Vi 
arbejder lag på lag og med 
at skabe dybde i billedet.  

INTENSIVT 5 DAGES -UD OG MAL- KURSUS 
Sommer kursus i uge 31 - 
HELE KURSET KOSTER 2.500 KR.   

 
Fra mandag   
28. juli til fredag  
den 1. august -  
alle fem dage  
fra kl. 10 – 15 
inkl. en eftermiddag med 
besøg hos kunstnere i 
området. 
Der er mulighed for at 
arbejde i salen de fleste 
aftener 

Her er god tid til fordybelse og hvor vi kan  
komme ud og male. Der er jo ufattelig smukt på Tå-
singe i juli, sikkert temmelig grønt, men der er hyg-
gelige små uberørte havne, skove, marker etc. 
Hver dag sin opgave – eller oplevelse - 
Du kan arbejde med det materiale, der passer dig 
bedst .. Da kurset er beregnet på selvstændigt  
maleri - med individuel undervisning –  
max. 10 deltagere. 
Vi kan sagtens arrangerer fælles frokoster etc. 
Der er masser af gode B&B i området – eller man 
kan leje et sommerhus 

KRAGEKÆR KUNSTSKOLE VED MAI-BRITT SCHULTZ KNASTERHOVVEJ 2 TÅSINGE 5700 SVENDBORG TLF. 62542662 / 20422662  

Jeg vil varmt anbefale at se på min fyldige hjemmeside www.kragekær -kunstskole.dk for info om  
stedet, kurser etc. For de fleste kurser gælder, at der er tilmelding senest en uge før kursus start, dog er 
der tilmelding til uge kurset 1. juli - af hensyn til de tilmeldtes ferieplaner.  
Men du er altid velkommen til at tjekke op der er ledige pladser helt op til kursusstart -  


