
 Akvarell- og akrylmaling 
Klokkergården , Rødøya 

  
   

 
 
 

29. april - 2. mai 2016 

Vel møtt til glade maledager i Rødøy, rett nord for polarsirkelen. Omgitt av 
slående vakker natur og fredelige omgivelser har vi stor tro på at både 

hvilepuls og inspirasjon vil være hovedingrediensene på disse kursdagene. 
På det populære gjestgiveriet Klokkergården, rett under fjellet Rødøyløva vil 

dere spise deilig hverdagskost og bo hjemmekoselig på den gamle 
internatskolen, som av Mali Arntsen og familien er gjort om til en perle. Vær 

rask med påmeldingen – vi har begrenset med plasser! 
 
 



Med vår kjære Anfinn Myrvang som kurslærer kan vi i 
vår glede alle malelystne med ei helg på fredelige og 
idylliske Rødøy.   
 
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 2014, og Horstad Gård i Åbygda, 
Bindal, i mai 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 å hente ideer i omgivelsene og kanskje male ute i det fri.  
 

Rødøya har i underkant av 200 innbyggere og er ei øy i Rødøy kommune i Nordland, 
med et areal på 8,2 km², og Rødøyløva på 443 moh som høyeste punkt. Derfra har man 
er en fantastisk utsikt utover Helgelands øyrike. 
 

 

Det Malin Arntsen og hennes familie har fått til på Rødøya 
er som et lite eventyr. Og det er ikke uten grunn at Malin i 
2006 fikk Nordland fylkeskommunes næringslivspris for 
kvinner, ble kåret til Årets Nordlending i 2008 og var blant 
finalistene til Norges modigste kvinne i 2013. Hennes 
historie om hvordan den hundre år gamle forfalne 
internatskolen full av kumøkk ble renovert og gjort om til 
en perle for så vel øyboere og turister er nesten ikke til å 
begripe. Her snakker vi om en uredd dame med 
pågangsmot!   

 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98y
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8d%C3%B8y
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordland
https://no.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8d%C3%B8yl%C3%B8va
https://no.wikipedia.org/wiki/Moh


Klokkergården gjestgiveri tilbyr i dag flotte gjestelokaler som fortsatt bærer sitt historiske 
preg. I dag har plassen 20 sengeplasser, og komfortable rom. Vi på pensjonistskolen har 
brukt Klokkergården som base hvert 3. år i forbindelse med vårt Skjærgårdscruise, og er 
meget godt fornøyd med lokaliteter og forpleining med nydelig norsk tradisjonsmat. Vi 
gleder oss virkelig til å ta imot dere på Rødøya for en inspirerende og trivelig start på 
sommeren.  

 
På Klokkergården spiser man godt. Den gamle skolestua (t.h.) er nå restaurant.  

 
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 
Rødøy blir den perfekte arena for å «finne hvilepulsen». 
 
 

 
I 2012 ble Klokkergårdens gjestehavn kåret til Norges beste!. 

 
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 hav og fjell og en begynnende sommer.  
 
 

Kursets innhold 
Kurset passer som sagt både den uerfarne nybegynner og den mer ”garvede”. Kurslærer 
Anfinn veileder der det trengs, samt at ”friheten” kan være en inspirasjon til kreativ 
utfoldelse etter eget hjerte. 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.  
 
 
Utgangspunktet for motivene som velges under kurset er å male/skape naturalistiske 
uttrykk. Kursdeltakerne må helst ha med seg egne fotografier/motiver som de ønsker å 
male. Trenger du derimot noen idéer og noen å tenke sammen med, vil kurslærer 
selvfølgelig bistå og hjelpe hver og en av dere.  
 
Mange lurer på hvordan de skal komme i gang med malingen.  Et eksempel på råd i 
denne sammenheng er bl.a.: 

 Hva skal jeg male? Motiv? Hva er enklest? Ikke gape for høyt.  

 Høyde-  eller breddeformat? 

 Skal jeg være tro mot motivet, eller tillate meg kunstneriske friheter? 

 Hvordan skal jeg komponere bildet for at det skal være godt å se på? 

 Hvor mye detaljer? 

 Hvilke farger skal jeg velge? 

 Skal jeg skisse? 
 
Det handler også om å lære seg ”å fylle flater”, øve seg i å se, å unngå at bildet blir 
statisk, finne naturens egne bevegelser, forenklingens kunst … 
 
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. 
 
Detaljert timeplan sendes ut til de påmeldte når det nærmer seg kursstart. Vi satser på 2 timer undervisning 
fredags kveld, 8 på lørdag, 8 på søndag og evt. utstilling mandag, dette avhenger av når folk må reise hjem.  



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. (Billige alternativ på Biltema anbefales ikke). 
 
 
 

 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. ¤ * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 4.685,-   
 

Denne prisen inkluderer: 
 

 Kursavgift  

 Husleie kurslokale – Rødøy ungdomshus 

 3 overnattinger i dbl. eller trippelrom m/frokost  

 Lunsj lørdag og søndag 

 3 x 2-retters middag fredag, lørdag og søndag 

 Skyss til og fra undervisningslokalet (hvis behov) 

 Kaffe-/te og frukt tilgjengelig i undervisningsrommet 

 Individuell veiledning av kurslærer 

 Kursansvarlig fra Nordnorsk Pensjonistskole 

 Nye bekjentskaper – nydelige omgivelser – malekunnskaper og gode minner 

  

 
Pris privatboende: Kr. 1445,- (inkl. kursavg./2 lunsjer og frukt)  

 

  

Tillegg i prisen – pr. pers. : 
 

 Reise til/fra Rødøya (se vedlagt reisetider) – hver enkelt må selv ordne reisen 

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

 Malingsutstyr (som beskrevet) 
 Snacks e.l. kan være lurt å ta med, da det er et stykke til butikk. 

 

Påmelding senest fredag 15. april 2016 
Telefon: 75 02 92 80  

E-post: post@nnps.no 

 

 

  



PÅMELDINGSSKJEMA  

Akvarell- og akrylmaling på Rødøya 
 

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 tur             Har ikke helse til å gå mye   

    

Klokkeslett for ankomst fredag:                                                       Klokkeslett for avreise mandag: 

 

På Klokkergården ønsker jeg  

Dobbeltrom             Trippelrom           - sammen med:     

(Obs. Ikke 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 15. april 2016 



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 eksterne 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!  

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 

E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
 
 

Velkommen til glade maledager på Rødøy! 

Kursansvarlig fra pensjonistskolen 
Ingrid Strand 

Daglig leder av Klokkergården 
Malin Arntsen 


