
Mal i fred og ro i Slagelse

Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør Læs mere på www.susannethea.com
Vi maler på små rolige og hyggelige hold.
Vi arbejder med nye malerteknikker, øvelser, eksperimenter, samt arbejder individuelt. 
Materialer kan købes og afregnes med Susanne Thea.

Undervisningen foregår på Østre Skole Skovsøgade 10 4200 Slagelse - Billedkunstlokalet.
Start: Onsdag den 18. september 2019 kl. 9.00 til kl. 13.00
Slut:   Onsdag den 18. december 2019 Ingen undervisning i uge 42 efterårsferie.
Pris: 13 gange 52 undervisningslektioner kr. 1.200,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 1.100,00 - Max 8 deltagere 

forår 2020
Start: Onsdag den 08. januar 2020 kl. 9.00 til kl. 13.00
Slut:   Onsdag den 29. april 2020 Ingen undervisning i uge 7 vinterferie og uge 15 påskeferie                                                     
Pris: 13 gange 52 undervisningslektioner kr. 1.100,00 tilskud kr. 100,00 
brugerbetaling kr. 1.000,00 - Max 8 deltager - Blandet hold
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne Thea, mail@susannethea.com mobil: 21228251
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.

WORKSHOP 
malekursus for begynder og øvede

Underviser: Robert Mclean www.mclean.dk
Har du malet tidligere og vil gerne have et
venligt skub til at komme i gang! Er du alle-
rede i fuld gang - men ønsker nye fif og ide-
er! Vil du løsne op fra meget realistisk male-
stil til noget mere ekspressivt! Er du
nybegynder og starter op helt fra bunden!
Der lægges stor vægt på personlig, professi-
onel vejledning, varme, venlighed, hygge og
en rigtig dejlig atmosfære, og bydes velkom-
men til den øvede maler såvel som nybe-
gynderen, idet hver enkelt deltager bliver
hjulpet individuelt og efter behov.

Der er ikke nogen bundne opgaver, men du får mulighed for at male præcist den stil og
motiver du hr lyst til med al den hjælp og tilskyndelse du kunne ønske dig.
Der vil blive demostreret tips og teknikker til inspiration for alle deltagerne og til hjælp for
at kunne fortsætte fremover. Deltagerne skal medbringe lærred. Inden kurset start modtaget
mail med yderligere oplysninger. 

Sted: Eggeslevmagle Skole, Billedkunst
Start: Lørdag den 02. november og søndag den 03. november 2019 Kl. 10.00 - kl. 17.00
Pris: 16 undervisningslektioner. kr 1.000,00 - Max 10 deltager.
Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780 eller mail: kk@events.dk.
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