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Kursbeskrivelse
 
Dato:   Fredag 02. februar – søndag 04. februar 2018 
 
Tidspunkt:  Fredag 02. februar  kl. 18.00 – 22.00  

Lørdag 03. februar  kl. 09.00 – 16.00  
Søndag 04. februar  kl. 09.00 – 14.00  
 

Kurssted:   Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom.  
 
Kostnad/betaling: Kursavgift kr. 975,-. Alle kaffepauser kr. 100,- og ev.  

   måltider eller overnatting kommer i tillegg. NNPS sender  

   faktura på kurs, samt evt. kost/losji etter endt kurs. 

    

Opphold: Overnatting med full pensjon kun kr. 690,- pr. døgn pr. pers. 
Sømna Kro & Gjestegård 

 
Kurslærer: Monika Helgesen, Bindal. 
 

 

Kursinnhold  
Neste kurs blir som kjent et tegnekurs med levende modell. Å tegne og male 
etter modell er en viktig øvelse da man har en modell en gitt tid, og dermed 
må ta noen raske valg under arbeidet. Også i forhold til at lys i rommet skifter 
ettersom dagen går, og at modellen har en liten bevegelse. Dette gjør at du 
kan tegne og male et svært levende og poetisk bilde ut i fra dine valg og 
hvordan du ser modellen. 

Materiell:  

Vi tegner med kullstifter eller kullblyanter. Ellers er et godt viskelær viktig. 
Med et godt viskelær mener kurslærer et hardt et som du får kjøpt i 
kunstforretninger. Dette er fordi vi skal bruke det i arbeidet og skal kunne 
"spisses" med en kniv. Dermed er en liten papirkniv også med i material-listen. 
Ellers er en knettgummi greit å ha. Forhåpentligvis får vi to modeller og da er 
det greit med flere ark. Kurslærer anbefaler ark av størrelse A3 og A2. Det som 
passer til portrett. 



Kurslærer 
 

Monika Helgesen f. 1979 vokste opp i 
Sarpsborg og begynte sin kreative utdannelse 
med 3 år på linjen «Tegning, form og farge». 
Deretter ble det 2 år ved Oslo tegne- og 
maleskole før hun flyttet inn hos Nerdrum og 
ble hans elev i ca. 2 1/2 år.  
 
Monika har deltatt på en rekke utstillinger i 
inn og utland, sammen med andre Nerdrum 
elever og Nerdrum selv, og etter noen år i 
Sarpsborg flyttet hun til Stavern for å være 
nær Nerdrum og hans miljø.  
 
I 2011 fikk hun plass ved det store kunstakademiet Repina i St. Petersburg, før 
hun i 2013 returnerte til Norge og til Bindal hvor hun nå bor. Her holder hun 
malekurs og arbeider på atelier, i tillegg til litt jobb ved barneskolen på 
Bindalseidet.   
 
 

 
 

 

 



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 kurs. Det fine er også at gamle og unge 
har en felles arena hos oss, da nedre aldersgrense på våre kurs er 16 år!  
 

Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer nysgjerrigheten din  
nok til å melde deg på. Vær rask – vi har begrenset med plasser!  
 
Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside. 
 
 

 
 

Siste frist for påmelding er torsdag 18.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 75 02 92 80   
E-post: post@nnps.no 

 
www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
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