Hensynstagende undervisning
Mal i fred og ro - Blandet Hold
Underviser: Kunstner Susanne Thea, Korsør Læs mere på www.susannethea.comVi maler på små
rolige og hyggelige hold, i et dejligt lyst og varmt lokale med udsigt og udgang til haven, så
der også er mulighed for at arbejde ude i ”naturen”.Vi arbejder med nye malerteknikker,
øvelser, eksperimenter, samt arbejderindividuelt.
Evt. tur ned til stranden og arbejde med sand og saltvand, ellers fortsætter med de teknikker vi har gennemgået.Materialer kan købes og afregnes med Susanne Thea.
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle maling.
Madpakke/kaffe/drikke. Jeg serverer te.
Undervisningen foregår Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør Mobil 2122825
Søndag den 18. august, søndag den 29. september,søndag den 06. oktober(Magasinet),
søndag den 20. oktober, søndag den 17. november og søndag den 01. december 2019.
Pris: 6 lørdage 48 undervisningslektioner incl. lokaleleje kr. 1.200,00.
Kan du ikke deltage på et almindeligt maler kursus skal du udfylde og underskrive en
erklæring til Slagelse Kommune. Kommunen yder tilskud på kr. 100,00 brugerbetaling kr. 1.100,00
Dette bedes oplyses ved tilmeldingen. Max 7. deltager..
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea om materialer, som du skal medbringe
mail@susannethea.com mobil: 21228251.
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

Forår 2020
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea mail@susannethea.com mobil: 21228251.

Grafisk kursus i fred og ro
Underviser: Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på www.susannethea.com
Holdet er tilegnet dig som gerne vil udfolde dig kreativt i rolige omgivelser og have det hyggeligt og sjovt.Vi arbejder med grafisk forskellige teknikker efter ønske. Collografi, monotypi,træsnit, linoliumstryk, kobber æstninger og raderinger.Vi tegner fra fotokopier, fotos, egne
billeder, fri fantasi og efter dine egne skitser
Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør
Lørdag den 17. august, lørdag den 28. september, lørdag den 05. oktober, lørdag den 19. oktober,
lørdag den 16. november og lørdag den 30. november. Alle Lørdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Undervisning lørdag den 05. oktober flyttes til Magasinet, Skælskør.
Pris: 6 lørdage 48 undervisninglektioner incl. lokaleleje
Pris kr. 1.350,00 tilskud kr. 100,00 Brugerbetaling kr. 1.250,00. Max 5 deltager.
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj som kan tåle tryksværte.
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea om materialer som du skal medbringe
mail@susannethea.com - mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

forår 2020

Datoer for denne sæson, aftales med Susanne Thea.

www.koksh.dk

