
 

 
 
 

Natur och landskapsmåleri  
med udda tekniker och experiment. 

 
4 dagar torsdag 9 juli – söndag 12 juli 2020. 

10 deltagare 
 
 
En kurs för dig som har erfarenhet av akvarellmåleri och vill utveckla ditt bildskapande och 
akvarellteknik. 
 
Kursen innehåller övningar där vi utgår från naturen och landskapet.  
Måleriet är mer eller mindre föreställande till rent abstrakt.  
Vi testar annorlunda akvarelltekniker som ofta inkluderar andra material än de klassiska 
akvarellfärgerna. Teknikerna och experimenterandet ger ofta oanade spännande nya 
överraskande bildlösningar. 
 
Kursens idé är att hitta nya vägar till ett bildskapande bortom det rent avbildande måleriet 
genom mycket självständigt arbete och experimenterande. 
Kursen innehåller demonstrationer, bildvisningar och dagliga genomgångar. 
 
I priset 7 800 kronor ingår kursavgift, lunch, förmiddags o eftermiddagsfika med hembakat. 
 
Vi håller till i min nybyggda ateljé på Villagatan 1 i Gustavsberg. 
Tag blå buss 474 från Slussen om du åker kommunalt.  



Kliv av på ”Vattenhjulet” precis nedanför min ateljé.  
Bussen går var tionde minut vardagar och varje kvart helg.  
Färdtid ca 25 minuter. 
 
 
Boendetips: Hotell Blå Blom nere i hamnen nära ateljén http://blablom.se/ 
 
Eller Skeviks gård. 2 km bort på landet. (Fint på sommaren, bastu, bad m.m.) 
Samma pris som Blå Blom. . http://www.skevik.se 
 

 

 
 

 
Prel. dagsprogram:  
 
Genomgång och måleri  09 00 - 10 30. 
paus   10 30 - 11 00 
måleri   11 00 - 12 30 
lunch   12 30 - 13 30 
måleri   13 30 - 15 00 
paus med bildvisning  15 00 - 15 30 
måleri   15 30 - 17 00.  
 
Om det är något du undrar över ring eller mejla mig.  
 
Anmälan: 
 
Mejla a@awallin.se  
 
När du fått svar om att det finns plats var vänlig och bekräfta ditt  
deltagande genom att betala anmälningsavgiften 4 000 kronor  



snarast till pg. 429 17 72 – 4 eller swish 076 712 21 96. 
Resterande avgift betalas på plats under kursen. 
 
Om du avbokar tidigare än en månad innan kursstart återbetalas hela anmälningsavgiften. 
Vid avbokning en till tre veckor innan kursstart återbetalas hälften av anmälningsavgiften. 
Sker avbokning senare, dvs. under sista veckan innan kursstart, sker ingen återbetalning. 
 
 
 
Vänliga hälsningar Anders Wallin  
Villagatan 1 134 41 Gustavsberg 
Telefon mobil 070 561 47 21 
 


