
L Y S E K I L   1 6  –  1 9  august                 2 0 1 8

Akvarellkurs 
i Lysekil 

Tema: Himmel och hav

Vi målar himmel och hav i olika väder och ljus. Speglingar i vatenn upprörtn skummande havn 
vatenyta i motljus... Vill du måla en klarllå himmel eller dramatska molnoormatoner? 

Genom demonstratonern teknik- och oärgövningar lär du dig at mer medvetet använda dig av 
akvarelltekniken. 

På oörmiddagarna har vi övningar inomhusn i vår ateljé. På efermiddagarna kan du välja at måla inne
eller utomhusn vid klippor och hav. Varje dag llir det en genomgång av kursdeltagarnas akvareller. 

Vår ateljé är Segelsällskapets ljusan fna lokal som ligger nära Gästhamn Havsladet och 
strandpromenaden. Vi har lara 200 steg tll det varsamt renoverade kallladhuset - et minne orån 
den td då Lysekil utvecklades tll Sveriges oörnämsta ladort. 

Torsdag 16 – söndag 19 august 2018

Kurs: 3 700 kr

Kursen startar torsdag kl. 13 och slutar söndag kl. 15. 
Övriga dagar lörjar vi kl. 9 och avslutar ca kl. 17. Det fnns 
möjlighet at använda ateljén även kvällstd.  Kursen 
vänder sig tll såväl nylörjare som tll dig med eroarenhet.

Enkelt oörmiddags- och efermiddagskaae samt orukt fnns
i ateljén och ingår i kurspriset. Inga övriga måltder ingår. 
Vi som vill äta tllsammansn lunch eller middagn slår oölje 
tll någon trevlig restaurang. Sista kvällen lokar jag lord 
tll avslutningsmiddag på en fskrestaurang.

Du väljer själv hur du vill lon men det fnns rum 
reserverade  på det gammaldags charmiga Strand 
Vandrarhem & Kusthotelln precis intll vår ateljé. Vill du 
vara säker på at oå et rum lör du loka i god td.
Direktluss tll Lysekil går orån Götelorg.

Monica Månsson är ledare
Monica är en kursledare med lång pedagogisk 
eroarenhet. Hon är konstnär med akvarell som utrycks-
medel. Har haf et stort antal separatutställningar. 
Deltagit i et flertal samlingsutställningar i Sverige och 
utomlands.

Utlildad vid Konstndustriskolan i Götelorg (HDK) och 
kurser ll.a. oör Arne Isacsson. Monica har tlldelats 
Arne Isacsson-priset.

Anmälan
Kontakta Monica Månsson 
E-post: monica@monicam.se
Teleoon: 0301-106 56 (0702 24 25 22)
Hemsida: www.monicam.se

Vid sjukdom återletalas inletald kursavgifn oörutom 
anmälningsavgifn mot uppvisande av läkarintyg.
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