
TROTSA VINTERMÖRKRET OCH UNNA DIG EN FÄRGSTARK & KREATIV HELG!

Passa på att vara för för dig själv och dina intressen tillsammans med några likasinnade, bort från 
stress i stadens rus eller fyra väggar i hemmet.
Som ett smakprov på de längre kurser & workshops i Toscana som akvarellskolan IL PUNTO erbjuder 
har du nu chansen att spendera två dagar på två toppenställen i akvarellens tecken och i regi av 
undertecknad Majid Modir.

*OBS! Vi kommer naturligtvis att följa de nödvändiga restriktionerna gällande Covid-19!

ANTAL DELTAGARE: Max 8 personer                                                                                  
Alla nivåer av erfarenhet är välkomna -så länge man har någon förkunskap om 
teckning & måleri samt praktiserat någorlunda i akvarell.

TEMA:
”OBJEKT vs OMGIVNING”  
Relationen mellan utvalda ting och miljön omkring

PLATS:
MILLESGÅRDEN + SKEPPSHOLMEN  
Dessa 2 utvalda platser är exemplariska för temat -där skulpturer är en självklar del 
av omgivningen, och balanserar.

TID:
Lördagen den 30 Januari + Söndagen den 31 Januari 2021

SCHEMA:
Förmiddag 10-13, Lunch 13-14, Eftermiddag 14-17 
(varav genomgång under sista timmen)

http://www.il-punto.org
http://www.majidmodir.com


PROGRAM:

LÖRDAG 30/1
SKEPPSHOLMEN och Moderna Museets skulpturpark
Har hyrt en riktig fin lokal på Skeppsholmens Folkhögskola (Modernas grannhus) som bas.
Det blir introduktion, demos och uppvärmning inomhus innan vi ger oss iväg och försöker skissa ute.
Efter lunchen (på Modernas restaurang) fortsätter vi måla inomhus (tillbaka till vår bas).
Lokalen (hitta Tackelkammaren in rundvisningen):
https://web.tours/evenuesegelsommarsalen/
Skeppsholmskolans hemsida:
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/

FÖRSTA DAGENS LÄRANDEMÅL:
- Grunderna i akvarellteknik & stilar (snabb genomgång/demo)
- Fånga känslan i en miljö genom att välja bästa motivet/objektet (relationen mellan objekt och miljö)
- Komposition & beskärning (tips & trick)
- Fånga ljuset, kontraster & Values (Tonalitet: högdagrar, mellantoner och skuggor)

SÖNDAG 31/1
MILLESGÅRDEN med ateljén och skulpturparken
Har fått tillstånd att vara i Milles ateljéer och skissa inomhus samt vistas på gården att måla utomhus. 
Vi har även tillgång till gårdsfiket för att värma oss emellanåt.
Det blir introduktion, demo och uppvärmning inne innan vi ger oss iväg och fortsätter ute.
Efter lunchen (på Museets restaurang) fortsätter vi flexibelt både inomhus och utomhus.
Museets hemsida:
https://www.millesgarden.se/
ANDRA DAGENS LÄRANDEMÅL:
- Fördjupning i akvarellteknik och live-målning (Plein-air)
- Hitta det mest väsentliga i ett motiv och sätta fokus i det (Focal Point)
- Metoder för ”Förenkling” (tips & trick)

https://web.tours/evenuesegelsommarsalen/
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/
https://www.millesgarden.se/


KURSAVGIFT:
2800 kr för båda dagarna
INGÅR: 
2-dagars kurs inkl. flertal demo, handledning & individuell genomgång (drygt 12 timmar), inträde Millesgården

TILLVAL: En komplett & bärbar akvarellverktyg/material enl listan dvs ALLT DU BEHÖVER ATT HA MED 
samlat i en praktisk ryggsäck (se bild) finns tillgängligt att köpa för 1000kr 
(OBS: Detta paket är omsorgsfullt handplockat utifrån 40-års erfarenhet, alltså inget vinstdrivande utan 
enbart för kursdeltagare så att alla får jobba inte bara med högkvalitativt material utan jämlika!)
INNEHÅLL:
1. IL PUNTO Palett/Pannå tillverkad av björk-plywood i Tyskland, med smarta lösningar för att sätta upp
allt du behöver på plats och hålla med en hand. För både höger & vänsterhänta och med mjuka hålkan-
ter för tummen. Mått 145mmx330mm
2. 5 Akvarellpenslar av bästa märke/kvalité DaVinci 8740 College: 2 runda och 2 platta i storlekar 4 & 12 med 
långa skaft (30 cm) samt 1 bred/platt FIT 30, medföljer bambu-fodral med 11 fack för diverse penslar/pennor.
3. Akvarellfärglåda av bästa märke/kvalité Schmincke: 12 utvalda färger från tub till kapslar (se färglistan
nedan) i metall-låda inkl två små paletter (stängd: 12,5 x 7,3 cm, öppen 12,5x 21 cm), medföljer: dubbla 
självhäftande/avtagbara cardboard-prickar vilka fästes på baksidan av lådan och sedan på pannån
4. Vattenkopp + Klämma en perfekt lösning för att fixa på paletten, en perfekt lösning för att fixa på pa-
letten, fin emaljkopp med tillhörande klämma + metallring för att fästa på pannån
5. Akvarellpapper av bästa märke/kvalité Arches: 12st lösa blad kallpressade 100% bomull 300 gsm i A5 
storlek (21x15 cm), i en snygg metallisk ask (som skyddar även de färdigmålade bilderna)
6. Skissbok av bästa märke/kvalité Moleskine: Liten & praktiskt i A6 storlek (15x10,5 cm) för snabba 
mini-skisser, 32 perforerade sidor i 70gsm
7. Ritpenna + Blyertspenna: 1st Signo Uni-ball Eye fine 0,38 svart tusch, och 1st FaberCastell 6B blyerts
8.Backpack, motståndskraftig polyester ryggsäck för att samla & bära allt material samt egna saker,
flexibellt axelband, storlek: 30 x 14 x 40 cm

Handplockad färglista 

1. LEMON YELLOW  215
2. INDIAN YELLOW  220
3. ALIZARIN CRIMSON  357
4. TRANSPARENT (BURNT) SIENNA 653
5. RAW UMBER  667
6. GREEN UMBER  665
7. HELIO GREEN  514
8. COBALT TURQUOISE  509
9. COBALT BLUE (LIGHT) 487
10. FRENCH ULTRAMARINE  493
11. INDIGO  485
12. SCHMINKE VIOLETT  476



BETALNING:
Swish: 0706570943
Bankgiro: 5688-1121

ANMÄLAN:
workshops@il-punto.org

Gällande avbokning så länge är det 
från vår sida (vare sig pga 
restriktioner/förbud eller annat 
hinder) så får alla sina pengar tillbaka! 
Samma sak gäller om du insjuknar 
(läkarintyg krävs).
För övrigt om du avbokar senast 1 
månad före start (dvs slutet av året) så 
får du 50% tillbax. 

Läs mer om akvarellskolans kurs-program 
och se videos från tidigare workshops 
på hemsidan:
www.il-punto.org

SES 30 JANUARI 2021!
Majid Modir
www.majidmodir.com

mailto:workshops%40il-punto.org?subject=
http://www.il-punto.org
http://www.majidmodir.com



