
Hold 1:    5 torsdage kl 15 - 18      start 8/1-15  

Hold 2:     5 torsdage kl 15 - 18     start 26/2-15 

Hold 3:    5 torsdage kl 19 - 22     start 8/1-15 

Hold 4:     5 torsdage kl 19 - 22  start 26/2-15 

Har du lyst til at begynde at male / (eller fortsætte..) Mangler du et sted at male 

og/eller fordybe dig ? - Vil du gerne have inspiration og sparring ? Så er dette 

maleforløb noget for dig ☺☺☺☺ 

Her er ikke ’planlagt’ undervisning  eller  faste emner - men jeg er klar med 

vejledning, gode råd, tips og ideer. Du bestemmer, hvad du vil bruge tiden til - det 

er dit ’Frirum’. Du er velkommen til at benytte mine pensler, maling, papir mv. 

Medbring blot 2-3 mindre lærreder eller måske et igangværende maleri der ’driller’  

Pris kr 1450 (inkl forbrug af maling, pensler og papir) 

Hold 5:  lørdag 10. & 17. januar kl 10-15.30 

Hold 6:           lørdag 7. & 28. februar kl 10-15.30 
 

Vil du gerne lære at male landskaber, træer, sten… eller måske noget helt andet  ? 

Har du brug for sparring/inspiration eller måske ’bare’ til at kunne fordybe dig i 

maleriet - så er der mulighed her med 2 hele dage i maleriets tegn. Her er ikke 

planlagt et fast forløb, men jeg er klar med råd og vejledning, tips og ideer.  

Medbring 3-4 mindre lærreder. Du kan bruge min maling og pensler. 
 

Pris kr 1250  (inkl forbrug af maling, pensler og papir) 

For alle hold gælder: 
 

Maximum 6 deltagere - maling (akryl) inkluderet i prisen - deltagelse 

på eget ansvar - plads sikret når betaling er modtaget - Oliemaling 

må ikke bruges - ændringer i programmet kan forekomme 

Hold 7:            5 onsdage kl 19-22            start 7/1-15 

Hold 8:            5 onsdage kl 19-22            start 25/2-15   
 

Jeg kommer med oplæg til aftenens emne og du får prøvet ’lidt af hvert’  i form af 

nye emner og teknikker. Emner kan være ’sort/hvid’,  landskab, stilleben mv. Der vil 

være teori og andet relevant i forbindelse med dagens emne. For begyndere/let 

øvede. Disse aftener vil være mere planlagt/styret end holdene 1-4.  Forbrug af 

maling mm er inkl. i prisen - medbring blot 2-3 mindre lærreder (max 60x60cm) 

 

Pris kr 1650 (inkl forbrug af maling, pensler og papir) 

Hold 9: fredag og lørdag den 20-21.februar kl 10-15.30 

Vi besøger Statens Museum for Kunst og lader os inspirere af de gamle mestre.  

Herefter arbejder vi i værkstedet i Rørholmsgade -fortolker/genfortolker noget af 

det sete - og lader tingene ske…. Vær med til et par spændende og uforudsigelige 

dage. Medbring 2-3 mindre lærreder 

Pris kr 1250 (inkl forbrug af maling, pensler) 

Hold 10:  lørdag og søndag 7-8 marts  kl 10-15.30 

Vi går en tur i Botanisk have (ude eller inde - afhængig af vejret..) og laver skitser. 

Derefter arbejder vi videre i værkstedet i Rørholmsgade 

Medbring skitseblok + blyanter/farveblyanter samt 2-3 lærreder 
 

Pris kr  1250 (forbrug af maling) 

 

Kan du finde 4-5 venner, veninder, kollegaer, familiemedlemmer, der har lyst til at 

male ? Ring/skriv og lad os lave et malekurser - kun til jer ☺



 


