
Akvarell-og akrylmaling 
Horstad Gård, Bindal 

 
   

 
 
 

8. - 11. mai 2015 

Vel møtt til glade maledager i Åbygda i Bindal - ei idyllisk lita bygd med omlag 
100 innbyggere ca. 14 km fra kommunesenteret Terråk, lengst sør i Nordland 

fylke. Vi lover de påmeldte herlige vårdager i  
nydelige og rolige omgivelser på historiske grunn! 

 
 



Med vår kjære Anfinn Myrvang som kurslærer kan vi i 
vår glede alle malelystne med ei langhelg på fredelige 
og idylliske Horstad Gård.   
 
Anfinn er forfatter, frilans journalist, tidligere lærer og 
tusenkunstner. Han har vært innleid av Nordnorsk 
Pensjonistskole på en rekke kurs både i inn- og utland, 
sist på Lovund i september i fjor. Anfinn har en egen 
evne til å tilrettelegge ut fra behovene i gruppen, og 
legger også opp dette kurset for både nybegynnere og 
de mer drevne!  
 
I tillegg til å tegne skisser og male innendørs, kommer vi til 
å bruke naturen. Vi satser på oppholdsvær, og legger opp til en liten fjelltur og kanskje 
male ute i det fri.  
 
Horstad gård er opprinnelig fra 1611 og har vært i skipsreder Fred Olsens eie siden 
1959. Opprinnelig var hele gården et krongods. - Otto Sverdrup, den kjente polfareren og 
oppdageren ble født på gården i 1854. Eiendommens totale areal i dag er på ca. 23.000 
da, og har ca. 300 da dyrket mark (som leies ut). Etter omfattende rehabilitering er blant 
annet forpakterboligen helrenovert og bygget sammen med det eldste fjøset som skriver 
seg fra 1800-tallet.  Horstad tilbyr i dag eksklusive gjestelokaler som fortsatt bæret sitt 
historiske preg. I dag har gården 20 sengeplasser, komfortable rom. Vi på 
pensjonistskolen har hatt to personalseminar på gården, og er meget godt fornøyd med 
lokaliteter og forpleining med nydelig norsk tradisjonsmat. Vi gleder oss virkelig til å ta 
dere med innover til Åbygda for en inspirerende og trivelig start på sommeren.  
 

 
 
 
Så nå er det bare å gripe muligheten! Er du nybegynner finner du kanskje en ny hobby 
for livet! Her kreves hverken tegne- eller maleferdigheter, kun lysten til å lære Men, vi 
har kun 15 plasser totalt, så dermed blir det førstemann til mølla … 
 

 
 
 



Det å arranger hobbykurs i rolige og idylliske omgivelser har tidligere vist seg å være en 
god ting, som våre «kursister» har gitt fine tilbakemeldinger på. Man får en mer ro over 
seg og kan hente inspirasjon på et annet vis enn i det hektiske hverdagsbildet. Vi mener 
Horstad Gård blir den perfekte arena for å «finne hvilepulsen». 
 
 

 
Det gamle fjøset på Horstad er gjort om til en flott oppholds stue, hvor vi bl.a. kan kose oss på kveldstid. 

 
Dette malekurset legges opp for både den drevne og den helt nye penselen, altså de 
som har malt mye tidligere, og de som er helt ferske, som har lyst å finne ut om akvarell-
eller akrylmaling kan bli en ny lidenskap. Hovedfokuset vil være på akvarell, da dette er 
det feltet Anfinn har mest kunnskap om. Men Anfinn har hatt akrylmalingskurs for oss før, 
så det vil også legges opp for akrylmaling for den som ønsker det. Viktig å notere hva du 
fortrinnsvis ønsker på påmeldingsskjemaet.  
 
For de som har gått kurs med Anfinn før, vil det nok bli noen repetisjoner, slik at man får 
med alle. Men repetisjon er bra Dog er det jo snakk om nye motiver, kanskje nye 
farger, - med nærheten av skog og fjell og en begynnende sommer.  

 
 

 
Inne i hovedhuset finner man gamle vakre maleri på veggene. Soverommene er pusset opp ved hjelp av interiørarkitekter.  

 
 

Vi har 3, nesten 4 dager til rådighet, hvor vi skal male masse, være kreativ, åpen 
for ny kunnskap, lære nye mennesker å kjenne og ikke minst ha det trivelig 
sammen, i historiske og flotte omgivelser. Felles avreise i buss fra Vik kl. 11.00 
fredag 8. mai, ankomst og lunsj på Horstad kl. 13.30. Retur etter lunsj mandag. 
  



Kursets innhold 
Vi vil på dette kurset slippe kursdeltakerne løs i forhold til egne valg. Tenk ut i forkant av 
kurset hva du kunne tenkt deg å prøve å male. Ta gjerne med foto/motiver som du vil 
male etter. –  ”friheten kan være en inspirasjon til kreativ utfoldelse etter eget 
hjerte».Trenger du derimot noen idéer og noen å tenke sammen med, vil kurslærer 
selvfølgelig bistå og hjelpe hver og en av dere. 
 
Akkurat som vi er forskjellige som mennesketyper, vil vi ha forskjellige syn på motiv, 
fargevalg osv., derfor legger Anfinn og vi som kursarrangør vekt på at alle får være 
individualister.  
 
Vi skal selvsagt innom ting som perspektiv, lys og skygge, skisser, linjer og komposisjon, 
utstyr og maleteknikker, men tar dette underveis og når behovet for å lære nye ting 
dukker opp. Alle spørsmål og innspill fra kursdeltakerne er derfor kjærkommen. 
 
Det sendes ut et eget skriv med timeplan o.l. til de påmeldte i slutten av april. 
 
 
 

Utstyr 
Deltakerne oppfordres til å ta med det de måtte ha av farger, pensler, papir og 
annet utstyr. Hvis du er nybegynner, kan du finne det du trenger på hobby- og 
maleforretninger. I tillegg fører både Clas Ohlson og Europris et lite utvalg av 
farger, pensler, lerret og papir. Og selvfølgelig er det flere nettbutikker som har 
bra og stort utvalg. 
 
 
 

 Akvarellpapir  
Finnes i blokker i utallige kvaliteter, størrelser og tykkelser. Anbefalt er 300 
grams papir med ru/grov overflate. For bra merker koster en A4-blokk fort et 
par hundrelapper. Spør på butikken der du handler etter god kvalitet. Kurslærer 
anbefaler minimum å ha med: 
1 blokk i A4-størrelse  
1 blokk i A3-størrelse  
 



Her er det hver enkelt må ha med seg av akvarell* eller akryl¤ utstyr: 
 
 Skissepapir (ei skisseblokk eller noen enkle hvite ark) ¤ * 
 Lerret ¤ * 
 Blyant (HB) og viskelær * 
 Tynn tusjpenn (0,5 – 0,7 mm) * 
 Et stort glass e.l. til å ha vann i ¤ * 
 Litt tørkepapir ¤ * 
 Teip (vanlig fryseteip eller maskeringsteip) ¤ * 
 Saks / papirkniv * 
 Pallett-skål (til å blande farger i) e.l. ¤ * 
 Noen passepartout i forskjellige størrelser. Vi skal ha en liten utstilling, og 

da er det fint å kunne sette en pas. på bildene. Noen butikker selger 
ferdig passepartout, de er helt greie. * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pensler  
Til akvarell anbefales to-tre forskjellige runde, f.eks. nr 2, 8 (og 14) samt flate, 
f.eks. 8, 12, (og 16). Når du kjøper pensler, så være nøye med at du kjøper 
akvarellpensler. Akrylpensler har lengre skaft enn akvarellpenslene, med flat og 
stivere bust. 3-5 forskjellige bredder kan være lurt.  En god pensel koster fort 
noen ti-ere, men det lønner seg å kjøpe kvalitet. 



Kostnader 
 

Pris pr. pers : kr. 5.195,-  
 

Denne prisen inkluderer: 
 

 Kursavgift  

 Busstransport Vik – Horstad Gård t/r 

 Ferjebillett Vennesund – Holm t/r 

 «Luftig» og flott undervisningsrom 

 Fritt trådløst internett 

 3 overnattinger i enk. eller dbl. rom m/frokost (begrenset med enk. rom) 

 3 lunsj inkl. 1 mineralvann 

 3 x 3-retters middag (inkl. aperitiff) 

 Kaffe-/tebuffet og frukt tilgjengelig i undervisningsrommet 

 Individuell veiledning av kurslærer 

 Kursansvarlig fra Nordnorsk Pensjonistskole 

 Nye bekjentskaper – nydelige omgivelser – malekunnskaper og gode minner 
 

             Ankommer du Horstad i egen bil og bor privat vil kurset koste kr. 2550,- 
             Dette inkludere da alt unntatt skyss, overnatting, frokost og middag. 

  

   

Tillegg i prisen – pr. pers. : 
 

 Drikke til maten (utover vann til middag/brus til lunsj) / Horstad har alle rettigheter 

 Malingsutstyr (som beskrevet) 

 Snacks e.l. kan være lurt å ta med, da det ikke finnes butikk i gåavstand. 

 
 
 

Påmelding senest onsdag 22. april 2015 
Telefon: 75 02 92 80  

E-post: post@nnps.no 
 

 

 

  

 



P ÅMELD ING SSKJEMA  

Akvarell- og akrylmaling på Horstad 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 

Malekunnskaper 
Nybegynner        Glad amatør         Videregående          Merknad: 

 

Ønsker å male:  Akvarell           Akryl            Begge deler   
 
Blir gjerne med på en lett fjelltur             Har ikke helse til å gå mye   

 

Trenger rom på Sømna Kro & Gjestegård natt til 8. mai (kr. 460,- inkl. frokost)  

Enkeltrom               

Dobbeltrom  - sammen med:   

 

På Horstad ønsker jeg  

Enkeltrom               Dobbeltrom           - sammen med:     

(Obs. begrenset med enkeltrom)  - sammen med:   
 
Spesielle behov vedrørende kost (matallergier), helse, behov for teleslynge, annet: 

 
 

 
 

 

Fotografering under kurset kan forekomme   
Bilder som evt. blir tatt av meg kan brukes i fremtidig markedsføring         Jeg tillater ikke bruk av bilder 

 

 

 
 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna innen 22. april 2015 



Kjære leser! 
 

Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere, som kommer tilbake 
til oss år etter år. Dette gjelder lokale småkurs og opplevelsesreiser i den store 

verden, samt desentraliserte malekurs m/Anfinn Myrvang, som er en populær lærer. 
Vi ønsker å være kurs- og reisearrangøren som bryr seg, som ser enkeltindividene i 

gruppen, enten du er 17 eller 80 år. Hos oss møtes generasjonene! Nedre 
aldersgrense på kursene er 16 år!  

 

       
  

Vi håper dette programmet falt nok i smak til at du melder deg på  
Vi har 15 eksklusive plasser – er du rask, kan en av dem bli din. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 

E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

 

Velkommen til glade maledager i mai! 

Kursansvarlig fra pensjonistskolen 
Sølvi Antonsen Baustad 

Husvert og kokk på Horstad Gård 
Eldbjørg Strand 


