Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
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Kr Tegning - grunnkurs
14. - 16. januar 2022
Har du lyst til å lære grunnleggende teknikker innen tegning? Kom og delta
på ei lærerik og kreativ helg sammen med oss!

Kurslærer: Torill Bertelsen

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

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Tegning - grunnkurs, 14. - 16. januar 2022
Kursinnhold
Lære å se, former, proporsjoner, strek, gråtoner, lys og skygge, tekstur, komposisjon, format,
utsnitt, dybde (overlapping, forminskning, perspektiv) og motivkilder/inspirasjonskilder.

Kurslærer
Vi er så heldige å få Torill Bertelsen som
kurslærer på dette kurset!
Torill er utdannet ved Statens Kunsthøgskole
i Bergen, og har eget verksted og tegneatelier.
Hun har deltatt på flere utstillinger, hatt separatutstilling og mange offentlige utsmykkingsoppdrag. Hun har også undervist i tegning,
fargelære og design m.m. i VGS, Grunnskolen
og Kulturskolen.
Torill har jobbet med kunst innen mange ulike
sjangre, og de siste årene har hun tatt i bruk de
store tegneformatene med ulike blyanter som verktøy.
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Tegning - grunnkurs, 14. - 16. januar 2022
Praktisk informasjon
Kurslokaler: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisingsrom
Tidspunkt:

Fredag 14. januar
Lørdag 15. januar
Søndag 16. januar

kl. 18.00 – 20.30
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 13.00

Utstyr du kan låne under kurset:
•

Tegneplate i A3 størrelse.

•

Papirtape

Utstyr som kan kjøpes under kurset:
•

Blyanter: Sett med 6 blyanter til 120 kr
eller enkeltblyanter til 20 kr.

•

Tegneark: A4 til 4 kr/ A3 til 8 kr.

•

Viskelær til 5 kr.

Utstyr du selv bør ta med:
Blyantspisser (med oppsamlingsboks), egne tegneark, blyanter, viskelær og evt fikserspray.

Målgruppe
Kurset er i første omgang beregnet på nybegynnere. Viderekommende tegnere kan også ha
utbytte av kurset ved at kurslærer gir individuelle tilbakemeldinger.
Velkommen til ei kreativ og lærerik helg!

Med forbehold om endringer.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en folkehøgskole for voksne og arrangerer kurs på tvers av
alder og ulikheter. I over 30 år har vi gitt mennesker kunnskap, gode opplevelser og tilhørighet. Hos
oss er det et mål at alle skal bli inkludert og vi har stort fokus på tilrettelegging for det enkelte
menneskets behov.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser.
Kommer du på kurs hos NNPS vil du møte ett eller flere av disse blide fjesene. Velkommen til oss!

Priser
Kursavgift inkl. kaffepauser kr.
Overnatting / Bespisning
1 døgn m/frokost
1 døgn m/full pensjon
2 døgn m/ full pensjon:
Lunsj
Middag m/dessert

810,- pr. pers.

kr. 528,- pr. pers.
kr. 853,- pr. pers.
kr. 1460,- pr. pers.
kr. 162,- pr. pers.
kr. 200,- pr. pers.
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Våre lokaler er i samme bygg som Sømna Kro og
Gjestegård, hvor vi kjøper overnatting og måltider.

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

