
med Tore Engen  
 

 

Sømna 4. – 6. mars 2016 

 



 

 
Kursdatoer:  Fredag  4. mars  kl. 18.30 – 22.00 

Lørdag  5. mars  kl. 09.00 - 16.30 
Søndag  6. mars  kl. 09.00 - 15.00 
 

Kurssted:  Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom 107  

Kostnader:  Kr. 895,00 (kursavgift inkl. 4 kaffepauser med noe å bite i) 
   Materiell + evt. måltider (lunsj buffet kr. 142,-) kommer i tillegg. 

Opphold:  Overnatting med full pensjon kun kr. 675,- pr. døgn pr. pers. 
Sømna Kro & Gjestegård 

Betaling: Nordnorsk Pensjonistskole sender faktura på 
kurs, samt evt. kost/losji etter endt kurs. 

Kurslærer: Tore Engen (f.1950) fra Ylvingen (Vega) er en dyktig og 
anerkjent maler, grafiker og skulptør som arbeider med 
collage, akvarell, oljemaleri og 
materialbilder. Han er kjent for sitt 
formspråk, som er ekspressivt og 
frodig, og han lar seg gjerne 
inspirere av natur, kystkultur, 
historie, arkeologi og norrøn 
mytologi. For nærmere 
informasjon se : 
www.atelierengen.net 

Kursinnhold: Fargelære, perspektiv og maleteknikk. Hver enkelt deltaker  
velger om en vil male akryl eller olje. Kurset vil tilpasses hver 
enkelt med individuell hjelp og veiledning. 

Forkunnskap: Kurset er et nybegynnerkurs, og krever kun lysten til å lære 
å male.  Nedre aldersgrense er 16 år.  

 

 



Utstyr: Hver enkelt må selv kjøpe inn og ta med farger, pensler og 
maleplater/lerret beregnet for akryl- eller oljemaling.   

 Palett eller engangstallerkener 

 En del lerreter å male på. Diverse størrelser 

 

 Evt. gode kraftige tegneark. 

 Stor tube/flaske hvit 

 Blå 

 Gul 

 Rød eller magenta 

 Svart 

 Brun 

 Grønn 

 Diverse pensler, brede og smale 

 Noen gamle (hånd)duker 

 Ellers farger etter eget ønske – ta med det du har 

 

Det er godt mulig å kjøpe ferdig pakker med maling og 
bruke disse. Lerreter fås kjøpt i mange butikker (f.eks. 
Europris) til rimelige priser. 

Eksempel på nettbutikker: 

www.torso.no 

www.pandurohobby.no 

www.sloyd-detaljer.no  

www.clasohlson.no 

Forbehold om små endringer - Siste frist for påmelding: 19. februar 

http://www.clasohlson.no/

