Akvarelkursus i naturskønne omgivelser
med/uden ophold, udbydes på disse tidspunkter i 2022:
1.-3. februar
22.-24. februar
29.-31. marts
21.-23. juni

Vi arbejder med akvarellens forunderlige
verden af farve og vand. I formiddagens
undervisning øver vi os i farveblandinger,
akvarelteknikker og den nødvendige
forenkling af motivet. Om eftermiddagen er
der god mulighed for inde eller udendørs at
arbejde videre selvstændigt med inspiration
fra formiddagens opgaver. Vi har den
hyggelige træbygning Søvilla som holdets
fælles base. Underviser: Inge Lis Jørgensen.
Akvarelgrej: Bestil samtidig med kurset vores materialepakke, der rummer alt hvad du skal bruge - akvarelpapir,
akvarelæske med 12 farver ’Van Gogh pocket box’, pensel -, så er den klar når du ankommer.
Ved brug af egne materialer: Medbring akvarelfarver, pensler inklusiv en stor pensel minimum no. 12,
en blyant 2b, billigt tegnepapir til skitser, en akvarelblok.

”Med et kreativt kursus på KunstCentret Silkeborg Bad får du/I mulighed for
at udfolde dig/jer kreativt i unikke omgivelser, hvor kunst, natur og historie
går op i en højere enhed alt imens deltagerne modtager undervisning samt
feedback fra en udøvende kunstner. Få samtidig inspiration til eget arbejde
i de aktuelle kunstudstillinger og skulpturparken.”
PRISER
Akvarelkursus, kr. 850,Akvarelkursus, inkl. materialepakke, kr. 1.250,Akvarelkursus med ophold, pr. pers.: kr. 2.845,- (2 x overnatning i delt dobbeltværelse)
Akvarelkursus med ophold, inkl. materialepakke, kr. 3.245,Tillæg 100 kr. for enkeltværelse.
Tilkøb af morgenmadskurv: 130 kr. pr. person (for 2 dage).
Alle priser inkluderer ubegrænset fri adgang til KunstCentret Silkeborg Bad i åbningstiden.
FAKTA
Kreativt kursus for begyndere/let øvede/øvede.
Dag 1: undervisning 12.00 – 15.00
Dag 2: undervisning 9.30 – 12.30
Dag 3: undervisning 9.30 – 12.30
(samlet 9 undervisningstimer)
Mindst 6, max 15 deltagere.
BOOKING
Booking af ophold og eventuelle spørgsmål:
reception@silkeborgbad.dk eller tlf.: 86 81 63 29.
Ved ankomst vil du/ I få udleveret udvalgte brochurer og
informationer til inspiration om området.

