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Kursbeskrivelse
 

Tidspunkt:     Fredag 27. april    kl. 18.00 – 22.00  
  Lørdag 28. april   kl. 09.00 – 16.00  
  Søndag 29. april   kl. 09.00 – 14.00  
 

Kurssted:    Nordnorsk Pensjonistskole, Sømna.   
 

Kostnad/betaling:  Kursavgift kr. 995,-, inkl. alle kaffepauser.   

Ev. måltider eller overnatting kommer i tillegg.  

 

NNPS sender faktura på kurs, samt ev. 

kost/losji etter endt kurs. 

    

Opphold: Overnatting med full pensjon fra kr. 690,- pr. 
døgn pr. person v/Sømna Kro & Gjestegård. 

 

Kurslærer:  Monika Helgesen, Bindal. 
 

 

Kursinnhold  

Neste kurs blir som kjent et portrettmalingskurs etter levende 
modell. Å 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 male et svært levende og 
poetisk bilde ut ifra dine valg og hvordan du ser modellen.  

Materiell:  
Vi maler med oljemaling, men om du foretrekker akryl er det også 
greit. Det blir brukt en begrenset palett, dvs. at vi bruker få farger. 
Det er for å få et harmonisk maleri med familiære farger og at fokus 
er rettet mot tegningen i bildet. Fargene vi bruker er : sort (mars, 
jernoxid, eller ivory) , titanium hvit, oker og vermillion rød og brun 
umber.  
 



Du trenger ulike typer pensler. Helst svinebust og/eller spenstige 
syntetiske. Pass på at du ikke kjøper inn akvarell pensler til dette 
kurset, for de er for myke. Du trenger også malemedium til 
oljemaling. Størrelse på lerret bestemmer du selv, men vi vil 
anbefale ikke mindre enn 40x50. Ta gjerne med flere lerret så du har 
litt å arbeide med.  
 
Om du ønsker kan du tegne opp motivet først med en kullstift. Husk 
å ta med noen malefiller på kurset. Det brukes til å tørke av penslene 
og tørke av maling på lerretet. De beste fillene er fra bomulls  
t-skjorter. Ta med eget staffeli.
 

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 12. april 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 


