Akvarelkursus med Marianne Gross
Hotel Christiansminde - Svendborg
4-6 oktober 2019

Bliv introduceret til at arbejde frit og flydende med store armbevægelser uanset billedernes
størrelse. Der vil være øvelser, der bringer jer ud af jeres komfortzone og tilbage igen samt åbner
jeres øjne for nye muligheder og nye farvekombinationer. Der vil blive vist teknikker, der
kombinerer traditionel og eksperimenterende akvarel. Der veksles mellem demonstration, eget
maleri, individuel vejledning og fælles gennemgang. Malere på alle niveauer er velkomne.
Materialeliste fremsendes før kurset.
Program
Fredag 4 oktober: Introduktion 14-18. Demonstrationer, indledende øvelser. Fælles middag
Lørdag 5 oktober: Kursusdag 10-16. Fælles middag om aftenen
Søndag 6 oktober: Kursusdag 10-16. Gennemgang/afslutning
Sted
Kurset foregår på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. Hotellet ligger
direkte ud til Svendborgsund, midt i skoven og ved Christiansminde Strand. Pænt indrettet
moderne hotel med alle faciliteter. Mulighed for tilgang til malelokalet også udenfor kursustiderne
- eller man kan nyde naturen i området eller foretage sig mange andre ting. På alle værelser findes
køleskab, elkedel, wifi samt altan. Se mere om hotellet her: www.christiansminde.dk
Pris
3.900 DKK pr person i dobbeltværelse. Prisen dækker kursusafgift, 2 overnatninger, 2x
morgenmad, 2x aftensmad (2-retters middag efter køkkenchefens valg). Tillæg for enkeltværelse:
200 kr pr nat. For at kunne arbejde uforstyrret gennem kursusdagen sørger hver især selv for
frokost . Mulighed for at købe frokost eller opbevare egen madpakke.
Tilmelding/Informationer om kurset
Marianne Gross, mg-service@mail.dk, mobil: +45-24 46 05 69.
Du vil få oplyst betalingsinfo ved tilmelding. Du er først tilmeldt, når din betaling er registreret.
Tilmelding er bindende. Hvis du melder afbud, vil du dog kunne få din indbetaling retur, hvis din
plads kan afsættes til en anden deltager på ventelisten.

Om Marianne Gross
Billedkunstner og underviser. Arbejder med akvarel og mixed media. Mange solo- og
gruppeudstillinger i Danmark såvel som internationalt. Stor undervisningserfaring. Har i mange år
arbejdet i styrelsen for Nordiska Akvarellsällskapet, senest som ordførende.
Se mere her: www.mariannegross.dk

Udtalelser fra andre kursister
Se hvad tidligere kursusdeltagere siger her: http://mariannegross.dk/kurser/

Om Christiansminde
Moderne konferencehotel med naturskøn beliggenhed, som har givet et fornuftigt tilbud for
akvarelholdets overnatning og forplejning.

Find vej
Christiansminde ligger 2 km fra Svendborg station. Afhentning fra stationen til hotellet kan
arrangeres. Tog fra København til Svendborg: 2 timer. Bil fra København til Svendborg: 2 timer.

