9. – 12. mai

Velkommen til kreative maledager
i Sømna, ei nydelig halvøy på
Helgelandskysten, som bugner av
variert og nydelig natur.
Kurset er beregnet både for
nybegynnere, men også de som
har malt en del tidligere, hos oss
er det rom for alle,
uansett alder og bakgrunn!
Vi har stor tro på godt vær og
kombinerer akvarellmaling og små
utflukter. Vi lover de påmeldte
lærerike og glade vårdager
i godt selskap!
Lære hele livet – leve hele livet!

Torsdag 9. – søndag 12. mai inviterer vi til akvarellmalings kurs i
Nordnorsk Pensjonistskoles hjemkommune, Sømna. Den frodige og vakre
halvøya er omkranset av grunt hav, små holmer og idylliske kalkstrender
og er et eldorado for kajakkpadlere og dykkere. Strandflaten er dyrket helt
til fjellskråningene, og liker man å gå i fjellet kan man følge tilrettelagte
stier opp til svimlende utsikter.

Vår kjære kurslærer Anfinn Myrvang er forfatter, frilans journalist, tidligere
lærer og tusenkunstner. 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!
I tillegg til å tegne skisser og male innendørs, kan vi jo ikke fange våren og
lyset uten å være utendørs. Vi satser på oppholdsvær, og kommer til å
pakke malesekken, ta små utflukter og dra ut for å tegne skisser / male
ute i det fri.
Så nå er det bare å gripe muligheten til å få en drømmestart på
sommeren. 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 …

Kursinnhold
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 Anfinn 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.

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, 10, 12). 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, 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.
Detaljert timeplan sendes ut til de påmeldte etter påske.

Praktiske opplysninger
Oppstart:

Torsdag 9. mai

kl. 12.00

Avslutning:

Søndag 12. mai kl. 13.00

Kurssted:

Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom

Kurslærer:

Anfinn Myrvang, Engavågen

Pris:

Kr. 3. 750,-

Prisen inkluderer kursavgift, 3 overnattinger ved Sømna Kro & Gjestegård
(i samme bygg som skolen), full pensjon, tapasaften, kaffepauser,
transport ved utflukt, kulturelt innslag og sosial hygge på kveldstid i
peisestua, ev. i grillhytten ved skolen hvis godt vær. Bor du privat vil prisen
komme på kr. 1.650,- (måltider kommer i tillegg).
.

Kjære leser!
Vi håper denne kursbeskrivelsen har falt i smak og pirret nysgjerrigheten
din nok til å melde deg på. Vi lover deg iallfall noen deilige dager i nydelige
omgivelser med trivelige malevenner.
Vær rask – vi har begrenset med ledige plasser!

Påmelding senest 29. april

Kirkeveien 2 – 8920 Sømna

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

Med forbehold om endringer.

