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KONST & MÅLERI

Sommarkurs Måla Akvarell vid
havet - Hälleviks Camping
Låt den underbara Blekingska naturen
inspirera till fantastiska målningar. Då
är kursen i akvarellmålning i den
Blekingska skärgården något för dig! Du
kommer att få prova på
akvarellteknikens möjligheter under
sköna och kreativa sommardagar i
närheten av havet.
Lördagen startar vi med att prata om
veckan och får information om vad vi
ska göra under de fina dagarna.
Vi ska också gå igenom materialet –
färgerna, penslarna och pappret.
Varje dag går vi igenom dagens arbeten,
problem och glädje med målandet, tips
och råd.
Vi ska titta på vad som gör en tavla
spännande! Hur gör man?
Hur behandlar man färgerna? Hur får
man till en solig sommardag eller en röd
solnedgång?
Hav, gröna hagar och båtar….Det är
bara en liten del av vad vi ska lära oss få
ner på våra akvarellpapper.
På onsdagen, sista dagen, avslutar vi
med en en liten vernissage på Hälleviks
Camping.
Kursen är grundläggande och är öppen
både för nybörjare och andra som vill

friska upp sina kunskaper och
färdigheter. Alla är välkomna på denna
kurs i akvarellmålning.
Datum för kursen är lör den 14- ons den
18 juli, kl 10:00.14:00.
Materialsats tillkommer med 400 kr,
har du eget material tar du med det.
Uppge vid anmälan om du inte vill köpa
material.
Ledare, Lena Jörsin, tillbringar varje år
en tid i Toscana och målar.
Hennes senaste utställningar har varit
på Galleri Hamnen i Höganäs och
Galleri Sollång i Vejbystrand.
Anmälan senast 8/7.
Hälleviks Camping, SÖLVESBORG

5 ggr | 1500 kr | lör 10.00-14.00

Start 14/7

Ledare: Lena Jörsin

Helgkurs Måla Akvarell vid
havet - Hälleviks Camping
Du som någon gång drömt om att
komma igång att måla. Nu har du
chansen att gå en lättsam kurs där du
får prova på att måla akvarell. Vatten,
papper, penslar och pigment -
akvarellmålning är en hel värld att
utforska. Inget kan som akvarellfärger
skildra luftens skiftningar, ljusets spel
eller vattnets genomskinlighet - att måla
akvarell är något speciellt.
Kursen är på Hälleviks Camping helgen
den 29-30 september, kl 10:00-14:00.
Vi målar akvarell i första hand utomhus.
Vid dåligt väder sitter vi inne och målar.
Materialsats tillkommer med 400 kr,
har du eget material tar du med det.
Uppge vid anmälan om du inte vill köpa
material.
Välkommen till en avkopplande och
lärorik konsthelg!
Anmälan senast 23/9.
Hälleviks Camping, SÖLVESBORG

2 ggr | 600 kr | lör 10.00-14.00

Start 29/9

Ledare: Lena Jörsin
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NAVIGATION

Sommarkurs Navigation
Förarintyg - Hälleviks Camping
För en säker båtfärd inomskärs skall
alla ombord kunna hantera fritidsbåten
(upp till 12 x 4 meter). Förarintyget ger
dig grunderna i navigation och de
vanligaste reglerna som gäller till sjöss,
sjömanskap, rätt utrustning samt
sjösäkerhet.
Kursen vänder sig även till dig som har
ett äldre förarintyg och som vill få en
uppfräschning.
Kursen är lör 14-ons 18 juli, kl
10:00.14:00. Lördagen startar vi med en
presentation av kursens innehåll och
upplägg för de kommande dagarna.
Materialkostnad tillkommer
med 675 kr.
Har du litteratur, linjal, passare och
transportör får du gärna ta med det.
Examination ingår ej. Vid önskemål går
det att komplettera till en extra kostnad.
Ledare, Stellan Skeppargård,
navigationslärare i cirka 20 år, aktiv i
Sjöräddningssällskapet och ansvarig för
stationen i Höganäs.
Anmälan senast 8/7.
Hälleviks Camping, SÖLVESBORG

5 ggr | 1500 kr | lör 10.00-14.00

Start 14/7

Ledare: Stellan Skeppargård

Helgkurs Navigation Lilla
Förarintyget - Hälleviks
Camping
För dig som ska komma ut på sjön men
inte har förarintyget eller bara vill göra
en uppfräschning av dina tidigare
kunskaper. I kursen går du igenom det
mest väsentliga i båtlivet som hjälper till
att känna dig bekväm ombord.
Materialkostnad tillkommer
med 675 kr.
Har du litteratur, linjal, passare och
transportör får du gärna ta med det.
Kursen är på Hälleviks Camping helgen
den 29-30 september, kl 10:00-14:00.
Examination ingår ej.
Anmälan senast 23/9.
Hälleviks Camping, SÖLVESBORG

2 ggr | 600 kr | lör 10.00-14.00

Start 29/9

Ledare: Stellan Skeppargård
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Sjöliv, är det livet?

Hitta ditt nya favoritintresse redan i

sommar.

Hos oss på Studieförbundet

Vuxenskolan kan du lära dig allt om livet

på havet och båtsäkerhet.

Inom dig finns en konstnär

På kursen i Akvarellmålning får du

chansen att hitta din inre konstnär.

Telefon växel 0771-210 400
blekinge@sv.se

www.sv.se/blekinge
Facebook.com/svblekinge


