
V I S I N G S Ö   1 5  –  1 8  j u n i                       2 0 1 9

Akvarellkurs 
på Visingsö 

Träd
I teckningar och akvareller skildrar vi trädets form och volym. 
Vi koncentrerar oss även på grenverket, ett enskilt blad och på barkens struktur.  
Demonstrationer och övning på olika akvarelltekniker.

Gemensamma bildgenomgångar och enskild handledning ingår. Både nya och mer erfarna 
akvarellmålare är välkomna.

Vår rymliga och trevliga ateljé ligger på andra våningen i ett hus alldeles intill vårt logi. Hiss finns ej.

Kursen startar på lördagen kl. 15 och slutar tisdag kl. 15.

Visingsö - ett öppet landskap och skuggande träd
Välkommen till en akvarellkurs med helpension på 
Wisingsö Hotell & Konferens. 
Hotellet ligger  i en park med gräsmattor, rabatter och 
stora skuggande träd. Här finns det gott om sittplatser och
bord för den som vill ta med pennor och penslar utomhus.
På denna pärla i Vättern är det alltid nära till vattnet. 
Tillsammans gör vi en rundtur på ön och besöker då 
Persgården med sitt trevliga galleri.

Visingsö har varit bebott långt tillbaka i tiden. Näs 
borgruin, på sydspetsen, var en Sveriges första 
kungaborgar och Magnus Ladulås är en av de många 
kungar som residerat här. Visingsö har idag 
ca 800 bofasta. 

Mat, logi mm
Vi bor bekvämt med helpension på Wisingsö Hotell & 
Konferens, tre kilometer norr om färjeläget. Trevliga rum 
med egen dusch och toalett och tillgång till gästkök. 

Visingsö ligger 30 km norr om Jönköping. Hit tar man sig 
båtvägen från Gränna. Det går täta turer med färja och du 
kan bekvämt ta med bilen ända fram till hotellet.
Cykel finns att hyra.

Lördag 15 – tisdag 18 juni 2019
Kurs: 3 100 kr
Logi i delat rum, helpension: 2 840 kr
Logi i enkelrum, helpension: 3 140 kr
(inkl. ateljékostnad) 
Helpension med trerätters middag sista kvällen. 

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.

  
Anmälan 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. 
Hotellets regler gäller för avbokning av mat och logi.
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