Måla med Anna Kristensen i Italien

Vill du utveckla ditt måleri och måla tillsammans med andra? Då är du välkommen att följa
med oss till Proceno, med medeltida slott och palats och i hjärtat av etruskernas rike.

Anna Kristensen är vår lärare. Anna har lång efterenhet som yrkesverksam konstnär och hon
har gjort många offentliga verk runt om i Sverige. Hon är även en erfaren pedagog som
undervisar i måleri på konstskolor och vid Umeå universitet.

Anna Kristensen
Sooner or later one of us must know
2013 120x190
Bilden är hämtad från: www.annakristensen.com

Under kursen kommer vi går igenom en del grunder vad gäller bottenmaterial, grunderingar,
färgsortiment, pigment och penslar. Vi målar både inne i ateljén och ute i det vackra
landskapet. Vissa tillfällen tittar vi på konstbilder. Vi kan också tillsammans läsa någon text
och vi använder mycket tid att prata om konst färg och form. Vi utgår från något gemensamt
men arbetet är individuellt och kursen passar alla oberoende av förkunskaper. Under
kursveckan åker till Siena för att se konst och inspireras av den vackra staden.
Förutom det vidunderliga landskapet finns många intressanta saker att upptäcka i vår närhet.
Genom historien har pilgrimer på väg till Rom vandrat genom Proceno på Via Francigena,
som under lång tid var en viktig handels - och kommunikationsväg mellan norra och södra
Europa.

http://www.castellodiproceno.it/en/

I Proceno finns slottet, Il Castello, som erbjuder, boende, restaurang och pool och här möter
vi också vår underbara slottsfru, Cecilia Cecchini, som generöst delar med sig av platsens
rika kultur och slottets historia.

Boende
Helpension på slottet i Proceno, med undersköna omgivningar, närhet till Orvieto, Siena,
svavelbad, nationalparker, bad, genuina byar och välkomnande invånare.
Resefakta
Reslängd: 8 dagar Pris: 12 000 sek
Avresedatum 3 juli - Hemresa 10 juli. Vi rekommenderar Norwegian som landar 12:40 på
Roms flygplats Fiumicino.
I priset ingår: Kurskostnad, boende, frukost, lunch, middag och en dagsresa till Siena.
Busstransfer till och från flygplatsen Fiumicino.
Bekostas av resenären: Dryck till måltider. Enkelrumstillägg, 20 euro per dygn. Lunch i
Siena bekostas av resenären. Flyget till och från Roms flygplats, Fiumicino.
Anmäl dig i formuläret under fliken Anmälan
Anmälan sker senast 26 mars med ett förskott på 2000 sek till konto: 8420-2, 964 347 549-5
Återstående betalning 10 000 sek senast söndag 28 maj 2017.
För frågor och mer information: paradisoresor@gmail.com

Startpaket färger*
Winsor & Newton Artist Acrylic 60ml
Akrylfärg av konstnärskvalitét
Färgpigmenten är rivna i det nya transparenta mediet som ger samma kulör när du arbetar
med färgen som när den har torkat - alltså ingen tonförmörkning!
Här är förslag på en bra grunduppsättning.
Titanium White
Lemon Yellow
Yellow Deep
(Pyrrole Orange)
Napthol Red M
Quin. Magenta
Ultramarine Blue
Phtalo Blue, green shade
Hookers Green
Ivory Black
Startpaket = 960:*Om du är intresserad att köpa ett materialpaket ange det i din anmälan. Annars går det bra
att ta med egna färger.
Kostnad för gemensamt material som papper, pannåer, duk mm tillkommer ca 250 kr
per person.

