
Akvarell
Maria Malgeryd inbjuder till workshops  
i Föreningshuset i Malexander, 
2-6 augusti

Du kan anmäla dig till en eller flera workshops beroende på dina förkunskaper och

intresse (se nästa sida). Varje workshop pågår kl 10-16 inklusive en timmes rast.

Pris per workshop: (1 dag) 600 kronor inklusive enkelt fika samt 1/2 ark

akvarellpapper av konstnärskvalitet/person. Information om betalning samt

återbetalning vid avanmälan skickas via e-post när du anmält dig.

Material: Fullständig utrustningslista skickas ut när anmälningsavgiften är betald. Ett

begränsat utbud av konstnärsmaterial (färg, penslar och papper) finns att köpa. Visst

material finns att låna. 

Max antal deltagare/workshop: 8. Vi håller avstånd inomhus och utomhus och

stannar hemma vid sjukdom eller symptom. 

Anmälan senast 20 juli till Maria Malgeryd: maria.malgeryd@gmail.com. Anmäl dig

med namn, adress, mobilnummer och e-postadress samt din förkunskapsnivå:

nybörjare, lätt eller medel. Ange vilka workshops du vill delta i, nr. 1-5, (se nästa sida).

Hör av dig om du har några frågor och titta gärna in på min hemsida:

www.mariamalgeryd.se

kreativa dagar med

Välkommen!



1.Måndag 2/8- Prova på akvarell, 
passar dig som aldrig målat akvarell eller som behöver
repetera grunderna, nybörjare

2.Tisdag 3/8 - Landskapsmåleri
komposition, tips och tekniker, lätt nivå (du har provat på
akvarell tidigare och/eller deltagit i nybörjarworkshopen
den 2/8)

3.Onsdag 4/8 - experimentell akvarell,
Vi har fokus på abstrakt måleri och olika tekniker som
negativt måleri, pouringteknik, tryckteknik och vi provar
att måla på olika typer av papper, medel nivå (du har
målat lite redan och kan grunderna i akvarellmålning)

4.Torsdag 5/8 - akvarellprocessen
Från idé/foto till färdig målning. Fokus på komposition, val
av teknik, kulör och pigment, medel nivå (du har målat
lite redan och kan grunderna i akvarellmålning)

5.Fredag 23/7 - Måla fritt med
handledning 
- en dag när du målar det du vill. Ingen undervisning i
grupp, men enskild handledning, tips och idéer, från lätt
nivå


