
 

EN DAGS KURSUS 
LANDSKABET  
LIGE NU 

MANDAG D. 27. APRIL kl: 10.00 -16.00 

PRIS :500 kr. (AKVARELHOLDET 300 kr.) 
 
Vi skal ud og male uanset vejret –  

små skitser, som vi over middag  

omsætter til større billeder ..  

Medbring dine egne materialer og gerne et  
digitalkamera, mobiltelefon med kamera eller 

ipad og tøj der passer til vejret. 

WEEKENDKURSUS 
SORT – GRÅT – 
HVIDT – BRUNT 
INTENSIVT TEGNEKURSUS 
 

30. og 31. MAJ   kl.10.00- 15.00  
Pris 1.600 kr. inkl. alle materialer 
 

En weekend hvor vi skal arbejde med form, 

lys og skygge og forstå, hvordan man måler 
ud. Får styr på proportionerne og det  

slemme perspektiv…  

Er vejret godt, tegner vi også i naturen. 
Du skal prøve at arbejde med blyanter, kul, 

tusch m.m. 

 

EN DAGS KURSUS  
HIMMEL OG HAV 
TIRSDAG DEN 2. JUNI  

kl: 10.00 -15.30 PRIS: 500 kr. 
 

Fokus på himle og hav i akvarel. Hvordan  

maler man gode skyer, og vandet til at ligge 

ned? Vi tager ud og ser på vejret – og så  
tager vi det derfra. Forvent et hyggeligt og 

lærerigt kursus med mange fif. 

 

WEEKENDKURSUS  

ABSTRAKT AKRYL 
LANDSKAB  
13.JUNI & 14.JUNI    

10.00 -15.30 PRIS: 1.500  
 

Lyst til at lege med farver, former og  

teksturer med udgangspunkt i landskabet?  
Hvordan forenkler man? Hvordan får man for-

skellige teksturer? Hvordan kan man lege 

med farven? Hvordan får man spænding og 
dybde? Du skal ud og samle inspiration i det 

smukke landskab omkring Øhavet, og  

omsætte det til nye billeder. 

 

FEM DAGES  

SOMMERKURSER  
ENTEN :  

UGE 26: 22.-26. JUNI   

UGE 31: 27.-31. JULI  

kl: 10.00 -15.00  
PRIS : 3.000 kr.  
inkl. landlig frokost 
 

Sommeren er smuk på Tåsinge, og der er 

mange hyggelige små uberørte havne, skove, 

marker. Hver dag sin opgave eller oplevelse.  
Du kan arbejde med det materiale, der passer 

dig bedst. Der er god tid til fordybelse, og du 

kan komme meget ud og male.  
Da kurset er beregnet på selvstændigt maleri 

primært med individuel undervisning, er der 

max. 10 deltagere på kurserne. 

 
Alle dage undtagen fredag kan der arbejdes  

til kl. 21. i malersalen.  

 
Onsdag eftermiddag fælles udflugt til  

Fåborg Museum og middag på restaurant  

for egen regning. 
 

KRAGEKÆR KUNSTSKOLE VED MAI-BRITT SCHULTZ KNASTERHOVVEJ 2 TÅSINGE 5700 SVENDBORG TLF. 20422662 WWW.MAI-BRITT-SCHULTZ.DK 

Jeg vil varmt anbefale, at se på hjemmesiden www.kragekær-kunstskole.dk 

for info om stedet, kurser og overnatning. For de fleste kurser gælder, at 
der er tilmelding senest en uge før kursusstart. Men du er altid velkommen 

til at tjekke, om der er ledige pladser helt op til kursusstart. 
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