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Kære deltagere på akrylmaleholdet, 

Om lidt bliver det torsdag d. 24. september 2020, hvor vi tager fat på 
pensler og paletter og maler os igennem efteråret  . 

Temaet for den kommende periode har jeg valgt at kalde ”Koloristiske 
fortællinger”.  

Hver malegang starter med et oplæg, som kan inspirere jer til dagens malearbejde. 

I oplæggene tager jeg udgangspunkt i paletter fra forskellige kendte og mindre kendte kunstnere, som vi 
kan lade os inspirere af. Jeg udarbejder arbejdspaletter, som du kan hente hjælp i, når du går på opdagelse i 
farveholdninger, som måske er anderledes end dem, du er vandt til at bruge. 

Hver gang vil der desuden være et lille lyrisk indspark, som kan danne afsæt for dagens arbejde. Det kan 
være fra en sang eller et digt - eller det kan være et ordspil som vi arbejder med for at få inspiration.  

Tanken med denne form for oplæg er, at der både kan blive plads til abstrakte og figurative malerier, så du 
kan udvikle din malestil i en retning, som passer til dig. 

Vi er alle forskellige – og det er der plads til på holdet. Jeg lægger vægt på, at du som deltager kan bruge de 
oplæg, jeg kommer med som inspiration og arbejde med temaerne på din egen måde. Det giver plads til at 
arbejde meget konkret eller meget intuitivt, alt efter hvad du foretrækker. I min vejledning tager jeg 
udgangspunkt i dine erfaringer og behov, så du får input som passer til, hvor du er med dit maleri. 

Jeg glæder mig til at se jer og skabe koloristiske fortællinger i en verden af former og farver   
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Praktisk info 
 
Tid: 
Vi maler 6 torsdage i efteråret 2020, alle dage fra kl. 9-14.: 

 24. september 
 1. oktober 
 8. oktober 
 29. oktober 
 5. november 
 19. november 

 
Hvis der er en gang eller to, hvor du ikke kan, så fortvivl ikke. Du får mulighed for at bruge din sæson-
tilmelding som klippekort, så du kan flytte klip over i den nye sæson til foråret 2021. Dermed går du ikke 
glip af nogen malegange. 

 
Materialer: 
Maling, tusch og anden farve er med i prisen. Du har mulighed for at male på papir, som er indeholdt i 
prisen. 
 
Vil du hellere arbejde på lærred, har du mulighed for at købe dem hos mig. Du er også velkommen til at 
medbringe lærreder hjemmefra. 
 
Jeg har forklæde og staffeli til alle og stiller pensler, paletter og andet maleværktøj, som vi skal bruge, til 
rådighed. 
 
 
Pris: 
Det koster 2.800 kr. at deltage i forløbet. 
Pengene kan betales via mobile pay på 77942 eller overføres til reg. nr. 5076, konto nr. 1346142 inden 
kursusstart. Skriv gerne ’akryl + ”navn” ’ i kommentarfeltet ved betaling. 
 
 
Forplejning: 
Jeg har kaffe og te på kanden. Der er mulighed for at tilkøbe frokost, som ikke er med i kursusprisen, eller 
du kan tage madpakke med. Du kan beslutte gang for gang, om du vil det ene eller det andet. Den frokost 
jeg tilbyder vil typisk være en fyldig frokostsalat med brød til eller en sandwich med masser af grønt og 
kødpålæg / kylling / fisk som fyld. Det koster 50 kr. pr. kursusgang at være med i frokosten. 
 
 
Sted: 
Vi maler i værkstedet ”Kreative Hænder” på Østerskovgaard, Østerskovvej 18-20, 8670 Låsby. 
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