
KURSUS-PROGRAM  sommer-efterår 17 
 
FRIRUM - Figurativt maleri - 5 torsdage Inger Bennigsen   
 

Kreativ sparring, tips og inspiration. Tiden er din og du vælger selv, hvad du vil male eller vi finder 
ud af det i fællesskab. Her er mulighed for at fordybe sig, prøve nyt, komme videre, få feedback, 
eller - måske ’bare’ komme i gang med at male….  ☺  
 
hold 1     torsdage   7/9 - 5/10      15-18               1875kr 
hold 2     torsdage   7/9 - 5/10          18.30-21.30         1875kr 
hold 3     torsdage   19/10-16/11    15-18               1875kr  
hold 4     torsdage  19/10-16/11                             18.30-21.30              1875kr 
 

Himmel og hav og det imellem .. - Inger Bennigsen  
 
Naturens fantastiske farver og motiver - med masser af lag, farver og spræl !  Medbring 5-10 af 
dine egne fotos af landskab, natur, sten, strand, skov blomster etc… og 3-4 lærreder .. Relevant 
teori gennemgåes undervejs (dybde, lys, skygge - farveblanding mm). 
   
hold 5: fredag  30/6 15-18  + lørdag   1/7  10-15        1450kr 
hold 6: onsdag 5/7 + torsdag 6/7  (begge dage)  10-15                      1450kr 

 

Mal abstrakt  Anitta Jonas 
 
Står du tit og kigger på abstrakte malerier og ønsker, at du kunne male abstrakt eller abstrakt 
figurativt - men ved ikke, hvordan du skal gribe opgaven an? Så meld dig til dette malekursus!  
Anitta har en masse gode tricks og ideer til hvordan du kommer videre eller i gang med maleriet - 
og måske er det ikke så vanskeligt som du tror…. 
 
hold 7:  lørdag 10/6     10-15             895kr 
hold 8:  mandag + tirsdag 3+4/7                           10-15                     1790kr 
hold 9:  lørdag + søndag  16-17/9      10-15                      1790kr  

 

Flower-power  Inger Bennigsen 
 
Vi leger med flydende akryl maling, vand, poscapenne mm og maler blomster på en ny måde. Du 
kan også male efter ’model’ med alm.akryl maling. Relevant teori undervejs i processen…Hvis 
vejret tillader kan vi måske gå en tur i Botanisk have og hente inspiration…  
 
hold 10             søndag 24/9                          10-15.30   895kr 

 

Mønstre & figurer Ania Czarnecka 

En dag med sol og farver på lærred. Ryst vinterens sidste skygger af og kast dig ud i et hav af 

farver. Vi vil arbejde med en teknik, hvor vi starter med at male en abstrakt baggrund, som 

inspirerer os videre til mønstre og figurer. 

 

Hold 11  søndag 11/6  10-15.30   895kr 

 
 

Bennigsen - Rørholmsgade 21, kld.tv 

 

Grafik / Collografi (paptryk) 2 dage Else Haakonsson 

 
Nu har du chancen for at lave grafik i Rørholmsgade! Else kommer med trykpresse og 
materialer og vi omdanner galleriet til kreativt trykkeri ! Det bliver ikke kedeligt …! 
Sjov og nem papgrafik - alle kan være med. Max ca A5 str.trykplader. Sværte tages af med 

alm.madolie. Plader lakeres m schellack. Farvetryk, plantetryk, frugtnet tryk , mælkekartontryk mm 

Blindtegninger og collage. Du når at lave flere tryk, klar til at indramme 
 

Hold 12:  fredag 8/9  kl 18-21 og lørdag 9/9   14-18                        1675kr     

Perspektiv i by og landskab - teori og praksis Ania Czarnecka 

 

Du vil lære at  tegne/male by-landskaber ved brug af helt grundlæggende principper for 

perspektiv. Du bliver introduceret for perspektiv i kunsten og i kunstens historie. Vi vil kigge på lys 

og skygger, dybden og proportioner – alt der bruges til at skabe en illusion af et tredimensionelt 

billede. 
 

Hold 13:  lørdag 30/9  10-15.30     895kr 

Portræt  Ania Czarnecka 
 
En lørdag med ansigter - et kursus, hvor du vil lære ansigtets former og proportioner og male et 
portræt af en du holder af eller en du beundrer, et familiemedlem eller en kendis… 
Du bliver introduceret for de store og mindre kendte portrætmalere og de kendte og mindre kendte 
portrætter i kunstens historie.Vi vil tage udgangspunkt i ansigtets proportioner og de 
karakteristiske træk som vi alle har. Vi vil også kigge på forskellige effekter i portrættet der kan 
opnås ved brug af forskellige teknikker. 
 

Hold 14:  lørdag 21/10  10-15.30     895kr 

 

 
FÆLLES FOR KURSERNE: 

• Vi arbejder med akrylmaling(ikke olie)  

• Små hold / individuel vejledning 

• Alle kan deltage også hvis du aldrig har malet før 

• Maling er inkluderet i kursusprisen 

• Medbring selv: Lærreder og evt. madpakke 

• Bindende tilmelding / betaling inden kursus-start 

• Adressen er: Bennigsen galleri & atelier, Rørholmsgade 21 kld tv 

• Ved færre end 3 tilmeldte forbeholdes ret til at aflyse 

• Kurser foregår på eget ansvar 

• Ændringer i programmet kan forekomme 

 



MALEKURSER - UDLAND 

ANDALUSIEN - 10-17 Oktober 2017  
Forlæng sommeren og tag på inspirerende malekursus i den frodige dal - Valle de Lecrin i 

Andalusien. Undervisningen foregår på refugiet Garden of Lemons, som i sig selv er fyldt med 

skønne motiver. Området byder på smukke landskaber og autentiske landsbyer. Ophold på 

nærliggende hotel i landsbyen Melegis. De fleste måltider serveres på Garden of lemons. 

Den smukke by Granada med Alhambra  ligger kun ca 30mins kørsel derfra….og kysten ligeså 

 

Indhold: Malekursus (akryl) med fælles undervisning, individuel vejledning og fælles billed-

gennemgang. Masser af inspirerende motiver i Citronlunden Garden of Lemons. Mulighed for 

skønne vandreture i området, også for ikke-malere… Nyd roen og skønheden i denne oase og 

fordyb dig i maleriet.  

10-17. oktober 2017 - pris fra 5700kr inkl ophold, kursus, de fleste måltider - excl. Fly og 
udflugter. SE MERE PÅ  www.gardenoflemons.com 

           

 

ANDRE TILBUD: 

 

DIT EGET MALEHOLD:  

Kan du samle en gruppe på 4-6 personer laver jeg gerne et maleforløb - kun for jer - en aften, en 

dag eller måske en weekend hos jer eller i mit værksted. Måske trænger din malegruppe til ny 

Inspiration ? Kontakt mig og hør om mulighederne 

 

HELT PRIVAT 

du kan også få privat-undervisning - f.eks. en time, hvor vi ser på dine malerier og sammen 

overvejer muligheder for dit videre kreative forløb 

 

FIRMA-EVENT 

Maledag med firmaet ? I får en fælles oplevelse ud over det sædvanlige ☺  Enten i firmaet eller i 

mit lokale i Rørholmsgade - kontakt mig for info 

 

UDSTILLING 

Jeg udstiller gerne i firmakunstforeninger - så kontakt mig for aftale om udstilling, hvis I vil låne et 

udvalg af mine malerier  

2017 - 2018 

 

MALEKURSUS I LIGURIEN - Maj 2018  

 

Tag med Pustrejser til en af de smukkeste egne i Italien - Nerviadalen i Ligurien - tæt på den 

franske grænse. Indkvartering i charmerende lejligheder i den pittoreske middelalderby 

Castelvittorio.6 dage vekslende med fordybelse, maleundervisning, dejlige måltider og mulighed 

for spændende og inspirerende udflugter.  

Malerejsen til Castelvittorio i maj 2017 blev hurtigt udsolgt - så skriv allerede nu, hvis du er 

interesseret i at komme med på næste tur - eller hvis du vil have yderligere oplysninger om rejsen 

Kontakt Pust rejser Pia Scharling om rejsen- se mere på www.pustrejser.dk 

eller kontakt Inger Bennigsen om kursus 

 

 

       .          

 
 

KONTAKT og tilmelding til kurser: 
 

BENNIGSEN galleri & atelier 
v/Inger Bennigsen 

Rørholmsgade 21, kld tv 
1352 København K 

 
Tlf  23 72 61 66 

 
Mail inger@bennigsen.dk 

www.bennigsen.dk 

 

’Kunstnergaden Rørholmsgade’ har omkring 16-18 værksteder/gallerier med kunst.  

Gaden har fælles åbningsdag første søndag i måneden ml 12-16.  

Jeg træffes desuden efter aftale - er ofte i værkstedet. 
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