
V I S I N G S Ö   1 6  –  19  j u n i                       2 0 1 8

En akvarellkurs 
på försommaren 

Visingsö - et öppee landskap och skuggande eräd
Välkommen tll en akvarellkurs med helpension på Wiisingsö Hotell & Konferens. 
Hotellet ligger  i en park med gräsmatorr rabater och stora skuggande träd. Här fnns det got om 
sitplatser och bord för den som vill ta med pennor och penslar utomhus. 

På denna pärla i Vätern är det alltd nära tll vatnet. Tillsammans gör vi en rundtur på ön och 
besöker då Persgården med sit trevliga galleri.

Visingsö har varit bebot långt tllbaka i tden. Näs borgruinr på sydspetsenr var en Sveriges första 
kungaborgar och Magnus Ladulås är en av de många kungar som residerat här. Visingsö har idag 
ca 800 bofasta. 

Akvarellkurs
Tema: Blanda grönt / Akvarellteknik
Vi övar på gröna färgblandningar och lär oss mer om de 
olika färgernas karaktärer och egenskaper.
Vi studerar hur den gröna färgen i landskapet förändras 
med avståndet (lufperspektvi. Våra motvv Öppna 
landskapr blad och lummig grönska.
Gemensamma bildgenomgångar och enskild handledning 
ingår. Både nya och mer erfarna akvarellmålare är 
välkomna. 

Vår rymliga och trevliga ateljé ligger på andra våningen i 
et hus alldeles intll vårt logi. Hiss fnns ej.
Kursen startar med efermiddagskaae på lördagen kl. 15 
och slutar tsdag kl. 16. 

Mae, logi mm
Vi bor bekvämt med helpension på Wiisingsö Hotell & 
Konferensr tre kilometer norr om färjeläget. Trevliga rum 
med egen dusch och toalet och tllgång tll gästkök. 

Visingsö ligger 30 km norr om Jönköping. Hit tar man sig 
båtvägen från Gränna. Det går täta turer med färja och du 
kan bekvämt ta med bilen ända fram tll hotellet.

Cykel fnns at hyra.

lördag 16 – tsdag 19 juni 2018
Kursv 3 100 kr
Logi i delat rumr helpensionv 2 132 kr
Logi i enkelrumr helpensionv 2 432 kr
(inkl. ateljékostnadi 
Helpension med treräters middag sista kvällen. 

Monica Månsson är ledare
Monica är en kursledare med lång pedagogisk 
erfarenhet. Hon är konstnär med akvarell som utryckss
medel. Har haf et stort antal separatutställningar. 
Deltagit i et flertal samlingsutställningar i Sverige och 
utomlands.
Utbildad vid Konstndustriskolan i Göteborg (HDKi och 
kurser bl.a. för Arne Isacsson. Monica har tlldelats 
Arne Isacssonspriset.

Anmälan
Kontakta Monica Månsson 
Espostv monica@monicam.se
Telefonv 0301s106 56 (0702 24 25 22i
Hemsidav www.monicam.se
Vid sjukdom återbetalas inbetald kursavgifr förutom 
anmälningsavgifr mot uppvisande av läkarintyg. 
Hotellets regler gäller för avbokning av mat och logi.
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