
 

 

 
 

Møt våren på vakre 

VEGA 
Akvarellmalekurs 

Med Anfinn Myrvang som kurslærer 
 

19. - 22. april 18 
 

 



 

 

Praktiske opplysninger 
 

Tidspunkt :   
 
Oppstart:   Torsdag 19. april  kl. 18:00    
Avslutning: Søndag 22. april etter lunsj  
        
Kurssted:   Vega Havhotell. 
 
Kurslærer:   Anfinn Myrvang.  
 
Pris:          Kr. 4 455,- 

 
Dette inkluderer kursavgift og kost og losji ved Vega 
Havhotell, kjent for sitt fantastiske kjøkken.  

 

Utstyr: 
Ta med det du har av pensler og papir. Må du kjøpe noe før kurset, 
anbefales 300 grams ru papir (A4 og A3) samt runde og flate pensler 
(str. 8, 10, 12). Gode farger får du kjøpt både i tuber og som brikker. 
Blyant, papirkniv, viskelær, frysetape, saks og skissepapir/blokk.Vi 
pleier å avslutte med en liten utstilling, så ta gjerne med noen 
passepartout om du har. Et nettbrett kan være fint for å fange motiv. 

 
Kurslærer 
 

Anfinn Myrvang er forfatter, frilans 

journalist, tidligere lærer og tusenkunstner. 
Han har vært innleid av Nordnorsk 
Pensjonistskole på en rekke kurs både i inn- 
og utland, og har en egen evne til å 
tilrettelegge ut fra behovene i gruppen.  
 

 



 

 

Kursinnhold  

Vi skal møte våren på Vega. Det vil forhåpentligvis også gjenspeiles i 
det vi maler. Vi kommer til å bruke omgivelsene i nærmiljøet til å 
finne gode motiv.   

Vi skal også se nærmere på Even Ulvings kunst. Ulving var maler 
(1863-1952) fra Ylvingen i Vega kommune. 
 
Ta gjerne med egne bilder/motiv som du ønsker å male. Individuell 
frihet i valg av motiv, men vi skal snakke/prøve/teste om hva som er et 
godt motiv og hvordan velge ut motiv. «Det enkle er ofte det beste».  
 
Anfinn vil tilpasse undervisningen etter det vi ønsker å lære noe om, og 
legger opp kurset både for nybegynnere og de mer drevne!  
 

Om fargene: Hvordan blande farger og hvordan bruke vannet. 
Mye/lite vann, vått/tørt papir, tynne/tykne fargene med vann.  
 
  

Sosial utflukt og kulturinnslag 
 
Når vi først er på vakre Vega, har vi lagt 
opp til et besøk på Ærfuglmuséet.  
 
I tillegg er vi så heldige at vi får besøk av 
Snorre Nilsen og Åshild Skjevling på 
hotellet en kveld. De vil synge Emelius 
Kvalholm-viser for oss. Det er bare å 
glede seg!  

 
 



 

 

Kjære leser 

 

 Vi håper denne kursbeskrivelsen har falt i smak og pirret 
nysgjerrigheten din nok til å melde deg på. Vi lover deg iallfall noen 
deilige dager i nydelige omgivelser med trivelige malevenner. 
 
Vær rask – vi har begrenset med ledige plasser! 
 
Har du spørsmål eller ønsker å sikre deg en av de ledige plassene, ring 
inn din påmelding til 750 29 280. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Påmelding senest 3. april! 


