Kunnskap, skaperglede og livsmot
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Akvarell - Med pensel og fargeglede
31. mai - 3. juni 2021

På dette akvarellkurset kreves verken tegne- eller maleferdigheter, kun lysten
til å lære og leke med farger og motiver. Ønsk sommeren velkommen med
lærerike og glade maledager i vakre Sømna !
Kurslærer: Anfinn Myrvang

Lære hele livet - leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Akvarell - Med pensel og fargeglede, 31. mai - 3. juni 2021
Kursinnhold
Dette malekurset legges opp for både de drevne,
som har malt mye tidligere, og de som er helt
nye med penselen, som har lyst å finne ut om
akvarell kan bli en ny lidenskap.
Tenk ut i forkant av kurset hva du kunne tenkt
deg å prøve å male. Ta gjerne med foto/motiver
knyttet til sommeren, som du ønsker å ha som
utgangspunkt for ditt bilde.– ”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.
Ulikheter er verdifullt!
Vi skal innom ting som perspektiv, lys og skygge, skisser, linjer og komposisjon, utstyr og
maleteknikker, og tar dette underveis og når behovet for å lære nye ting dukker opp. Anfinn
kommer til å være «rådgiver» til hver enkelt under hele kurset, her blir alle sett!

Kurslærer
Vår kjære kurslærer Anfinn Myrvang fra
Engavågen er forfatter, tidligere lærer og frilans
journalist. Han har vært innleid av Nordnorsk
Pensjonistskole på en rekke kurs både i inn- og
utland, kun med positive tilbakemeldinger.
Anfinn har en egen evne til å tilrettelegge ut fra
behovene i gruppen, og legger opp dette kurset
for både nybegynnere og de mer drevne. Her
kreves hverken tegne- eller maleferdigheter, kun
lysten til å lære!
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Praktisk informasjon
Kurslokaler: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom
Tidspunkt:

Mandag 31. mai
Tirsdag 1. juni
Onsdag 2. juni
Torsdag 3. juni

kl. 16.00 - 21.30
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 14.00

Vi satser på godt vær og lager en felles og hyggelig lunsjutflukt dag to og tre.
Ta med en sekk med plass for blokk, pensler, drikkeflaske og sitteunderlag.
Kveld tre vil det bli deilig tapas og kulturelt innslag i peisestua. Nærmere info.
sendes ut til de påmeldte 2 uker før kursstart.

Utstyr:

Ta med det du har av pensler og papir. Er du nybegynner anbefales 300 grams
ru papir (A4 og A3) samt runde og flate pensler (str. 8, 12, 16). Gode farger får
du kjøpt både i tuber og som brikker. Sats på kvalitet, det vil gi deg den beste
opplevelsen! På nettbutikken www.kem.no har de et godt utvalg.
Ta ellers med blyant (bløt, gjerne 2B), 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.
Med forbehold om endringer.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
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Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30 års
erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å belyse
hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser.
Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene. Velkommen til oss!

Priser
Kurspris privatboende
kr. 2699,- pr. pers.
Inkluderer kursavgift, kaffepauser, lunsj dag 2 og 3,
samt en middag og tapasaften m/kulturelt innslag.
Ev. øvrige måltider kommer i tillegg.
Kurspris m/ enk./ dbl. rom kr. 4099,- pr. pers.
Inkluderer kursavgift, 3 overnattinger m/full pensjon,
tapasaften m/kulturelt innslag.
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Våre lokaler er i samme bygg som Sømna Kro &
Gjestegård, hvor vi kjøper overnatting og måltider.

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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