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Akvarellkurs 
i Lysekil 

Klippor och stenar / Skiktmåleri

Vi skildrar klippor och stenar med flödig akvarellfärg. Form, volym, struktur och sprickor är exempel 
på sådant som vi tar upp och övar på. Såväl i teckningar som akvareller.

Kursen innehåller demonstrationer i akvarellteknik och skiktmåleri. Något som du sedan får möjlighet
att själv praktisera. Du får naturligtvis även tillfälle att måla himmel och hav.

På förmiddagarna har vi övningar inomhus, i vår ateljé. På eftermiddagarna kan du välja att måla inne
eller utomhus, vid klippor och hav. Varje dag blir det en genomgång av kursdeltagarnas akvareller.
Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till dig med erfarenhet av akvarellmåleri. 

Kursen startar kl. 13 första dagen och slutar kl. 15 sista dagen. Övriga dagar börjar vi kl. 9 och 
avslutar ca kl. 17.  

Kurs 1: torsdag 15 – söndag 18 augusti 2019
Kurs 2: tisdag 20 – söndag 23 augusti 2019

Kurs: 3 700 kr
I Lysekil får vi såväl stadens bekvämlighet som 
sensommarens ljus över släta klipphällar. Vår ateljé är 
Segelsällskapets ljusa, fina lokal som ligger nära Gäst-
hamn Havsbadet och strandpromenaden.

Enkelt förmiddags- och eftermiddagskaffe samt frukt finns
i ateljén och ingår i kurspriset. Inga övriga måltider ingår. 
Vi som vill äta tillsammans, lunch eller middag, slår följe 
till någon trevlig restaurang. Sista kvällen bokar jag bord 
till avslutningsmiddag på en fiskrestaurang.

Du väljer själv hur du vill bo, men det finns rum 
reserverade  på det gammaldags charmiga Strand 
Vandrarhem & Kusthotell, precis intill vår ateljé. Vill du 
vara säker på att få ett rum bör du boka i god tid.
Direktbuss till Lysekil går från Göteborg.

Monica Månsson är ledare
Monica är en kursledare med lång pedagogisk 
erfarenhet. Hon är konstnär med akvarell som uttrycks-
medel. Har haft ett stort antal separatutställningar. 
Deltagit i ett flertal samlingsutställningar i Sverige och 
utomlands.

Utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg (HDK) och 
kurser bl.a. för Arne Isacsson. Monica har tilldelats 
Arne Isacsson-priset.

Kursanmälan till Monica
Webbanmälan på hemsidan: www.monicam.se
eller telefon 0301-106 56 (0702 24 25 22)

Vid sjukdom återbetalas inbetald kursavgift, förutom 
anmälningsavgift, mot uppvisande av läkarintyg.
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