
 

MALE WORKSHOPS I APRIL 

For dig der: 
- gerne vil have tid til at fordybe dig i maleriet 

- har lyst til at prøve at male (inden du investerer i materialer) 

- har malerier som venter …. på at komme videre.. 

- har en idé til et maleri - og har brug for gode råd 

- måske ikke har tid / lyst til et langt forløb 

Kort sagt - malehold for ALLE ☺☺☺☺ 
 

SMÅ HYGGELIGE HOLD  
GOD TID TIL PERSONLIG VEJLEDNING OG SPARRING  
 

 

Workshops foregår i mine hyggelige lokaler i Kunstnergaden 

Rørholmsgade 2b, 1352 København K 

 

For alle hold gælder: max 4-5 deltagere - maling inkluderet i 

prisen - deltagelse på eget ansvar - plads sikret når betaling 

modtaget - ret til ændringer i programmet forbeholdes - 

oliemaling må ikke benyttes 

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev på www.bennigsen.dk - så 

får du besked om udstillinger og nye kursusplaner 

Find mig også på Facebook: Bennigsen kunstner 

 

 

Forårshold 1       lørdag/søndage kl 10-15 

Vælg 1, 2 eller 3 dage: 

Søndag 19.april - lørdag 25.april - søndag 26.april kl 10-15 

Pris (inkl forbrug af maling) 
1 dag   kr 750   

2 dage kr 1250 

3 dage kr 1650 

 

Skriv gerne, hvis du har nogle ønsker om emner, du gerne vil 

have gennemgået - eller skriv evt, hvad du gerne vil male 

 

Forårshold 2       onsdage kl 19-22 

Vælg 2-3 eller 4 aftener 

8. april -15. april - 22. april - 29. april kl 19-22 

Pris (inkl forbrug af maling): 
2 aftener kr  850 

3 aftener kr  1150 

4 aftener kr  1350 

Skriv gerne, hvis du har nogle ønsker om emner du gerne vil 

have gennemgået - eller skriv evt, hvad du gerne vil male 

 

DIT EGET MALE-kursus ? kan du samle 3-4 male-   

interesserede - så ring/skriv og lad os finde et tidspunkt 

for jeres helt private kursus.  

MALE-EVENTS/kurser tilbydes i firmaer, 

kunstforeninger, malegrupper m.v.



 


