
Ö S T E R L E N    3 –  6 s e p t e m b e r              2 0 1 8

Akvarellkurs
på Österlen

Välkommen tll Österlen!
Kursen ges i Skåne Tranås, et  itet samhä  e be äget där det mjukt bö jande, öppna 
 andskapet möter  övskogen. Här  igger det trivsamma STF Munkamö  an Logi Skåne Tranås, 
strax int   den speg ande dammen.

Akvarellkurs

Tema: Äpplen / Landskap
Vi njuter av årets äppe skörd och tar även äpp et som 
utgångspunkt för våra övningar och bi der. Det vidsträckta
 andskapet b ir även det en inspiraton för oss.
Vi tränar på at styra färg och vatennöden och at 
använda oss av de o ika pigmentens utryck. 

Demonstraton av o ika akvare  tekniker. 
”Dispositon av bi dytan” samt ”upprepning med 
variaton” är ämnen som vi tar upp.
Vår ate jé är rym ig och  jus och  igger et par minuters 
promenad från vandrarhemmet.
Vi startar måndag k .14 och avs utar torsdag k .15.

Kursen vänder sig t   såvä  nybörjare som mer erfarna 
akvare  må are.

Mat och logi

På STF Munkamö  an Logi Skåne Tranås dukas 
frukostbufén upp i den hemtrev iga frukostmatsa en. 
Måndag, tsdag och onsdag kvä   äter vi middag 
t  sammans. På onsdagen är det extra fest igt med en 
treräters middag. På torsdagen b ir det  unch. Enke t 
förmiddags- och efermiddagskafe samt frukt 
fnns i ate jén och ingår i kurspriset. Övriga må tder 
ordnar du sjä v. 

Munkamö  ans största hus är av senare datum. Här 
har rummen en hög och bekväm standard. Många rum 
är utrustade med toa et och dusch, pentry samt egen 
utep ats. Som t  va  kan du få enke rum,  inne och s ut-
städning. Rum med något enk are standard fnns också. 

Måndag 3 – torsdag 6 september 2018

Kurs: 3 100 kr
Logi med ha vpension i de at rum: fr. 1 975 kr
Enke rumst  ägg 100 kr/dygn

Frukost, tre middagar och en  unch ingår i  ogipriset.

För dig som inte bor på Munkamö  an t  kommer en 
kostnad på 150 kr för ate jén. (Den avgifen ingår norma t 
i priset för  ogi.)
Loka erna bör fungera även för röre sehindrade. Trösk ar 
förekommer. Kontakta Monica för mer informaton.

Monica Månsson är ledare

Monica är en kurs edare med  ång pedagogisk 
erfarenhet. Hon är konstnär med akvare   som utrycks-
mede . Har haf et stort anta  separatutstä  ningar. 
De tagit i et nerta  sam ingsutstä  ningar i Sverige och 
utom ands.

Utbi dad vid Konstndustrisko an i Göteborg (HDK) och 
kurser b .a. för Arne Isacsson. Monica har t  de ats 
Arne Isacsson-priset.

Anmälan

Kontakta Monica Månsson 
E-post: monica@monicam.se
Te efon: 0301-106 56 (0702 24 25 22)
Hemsida: www.monicam.se
 
Vid sjukdom återbeta as inbeta d kursavgif, förutom 
anmä ningsavgif, mot uppvisande av  äkarintyg.


