
Weekendkurser i moderne akvarelteknik, 2017
v. billedkunstner og cand. arch. grafisk designer MDD Karin Lykke Groth

WEEKENDKURSER PÅ MYREHØJ

4. & 5. marts 2017: Grundkursus, moderne akvarelteknik
Kurset tager udgangspunkt i moderne akvarelteknik, herunder bevidst udnyttelse af pigmenternes egenskaber 
for at skabe strukturer, overflader og effekter – og med akvarel som selvstændig, kunstnerisk udtryksform. Vi 
arbejder med maleteknikker, materialer, metoder og motiver. Inspirerende oplæg og individuel vejledning. 
Alle kan deltage, begyndere som øvede. 

6. & 7. maj 2017: Blomster i akvarel 
Temakursus med udgangspunkt i moderne akvarelteknik og med blomster som hovedmotiv.
Utraditionelle og inspirerende oplæg til at male blomster i akvarel – hvor vi bl.a. arbejder med at udnytte akvarel-
farvernes pigmentegenskaber samt eksperimenterer med blandingsteknikker og papirvalg.
Vi arbejder desuden med komposition, beskæring, variationer over tema, forenkling og abstraktion.
Alle kan deltage, begyndere som øvede. OBS! ekstra udgift cirka kr. 100,- til indkøb af blomster må påregnes. 

9. & 10. september 2017: Akvarel i det nordvestsjællandske landskab
Ved godt vejr maler vi udendørs i det skønne og helt specielle landskab omkring Eskebjerg og Vesterlyng. 
Alternativt – ved dårligt vejr – maler vi indendørs efter fotos eller skitser. Inspirerende oplæg med tips og tricks 
til at arbejde hurtigt i det fri, bl.a. skitsering, motivforenkling og abstraktion, baseret på moderne akvarelteknik. 
Individuel vejledning.

4. & 5. november 2017: Eksperimenterende akvarelteknik
Workshop baseret kursus, hvor vi sætter kreative processer i gang. Vi eksperimenter med fremstilling af egne 
akvarelfarver baseret på råpigmenter, med blandingsteknikker og forskellige papirkvaliteter. Vi afprøver desuden 
akvarel kombineret med bl.a collage, stencilering, afmaskning og trykteknik. Kreative oplæg og masser af ny 
inspiration til dit eget maleri. Alle kan deltage, begyndere som øvede.

Weekendkurser afholdes på ”Myrehøj”, Vilhelmshøjvej 1, 4593 Eskebjerg, www.myrehoj.dk 
lørdag kl. 10-21, søndag kl. 10-17. Fælles gennemgange efter hver kursusdag.
”Myrehøj” er beliggende tæt på det skønne naturområde Vesterlyng, og kan nås m. bil eller tog/bus.

Pris pr. weekendkursus, incl. materialer til øvelser, fuld forplejning og overnatning lør-søn: kr. 2.450,-
Frokost begge dage, middag lørdag, kaffe / the og forfriskninger. Øvrige drikkevarer kan købes. 
Overnatning i delt dobbeltværelse m. morgenmad. Tillæg v. enkeltværelse kr. 250,-
Kursuspris u. overnatning: kr. 2.000,-  
Ekstra overnatning fre-lør el. søn-man incl. morgenmad: kr. 450 pr. nat i delt dobbeltværelse. 
Tillæg v. enkeltværelse kr. 250,-

Bindende tilmelding senest 1 måned før kursusstart til karin@lykke-grafisk.dk

For yderligere information:  
Kontakt Karin Lykke Groth, tlf. 24 24 65 74 / karin@lykke-grafisk.dk · www.karinlykkegroth.dk

 
 


