
KLIPPOR och HAV, med FÄRG och VATTEN
3 dagars akvarell-kurs & workshop med MAJID MODIR 
2 omgågar: mån-tis-ons 9–11/8 & fre-lör-sön 13–15/8, augusti 2021 (vecka 32)
På ön ÅSTOL i västkustens skärgård

VI SKA UT OCH MÅLA IGEN!

Det har varit svåra tider för oss alla med begränsningar och uppehåll i sociala aktiviteter, men nu kan vi pusta ut & börja 

planera sommaren, och varför inte en målarresa? 

Kom närmare naturen i sommar, den pittoreska ön Åstol på västkusten väntar på dig! Bort från fyra väggar i hemmet och 

daglig stress & dåliga nyheter, staden och trängsel eller ensamheten! Välj helt enkelt att vara för dig själv och dina intressen 

dock tillsammans med några likasinnade. Och spendera tre dagar i akvarellens tecken och i regi av undertecknad Majid Modir.

Såhär roligt hade vi förra året på grannön: se VIDEON

BAKGRUND

Jag har inte bara målat akvareller ute i naturen större delen av mitt liv, utan länge varit fascinerad av det magiska landskapet 

på västkusten och dess unika klippor. Min resa dit började med att besöka akvarellskolan i Gerlesborg, startad av akvarell-

mästaren Arne Isacsson, som jag hade äran att möta personligen då vi var på studiebesök från Konstfack i början på 90-talet.

Det dröjde inte länge innan Akvarellmuseet öppnade i Skärhamn på Tjörn och jag blev frälst!

Inspirerad av detta så har jag startat en egen liten akvarellskola i Volterra (Toscana) där jag numera bor och bl.a. håller 

akvarellworkshops – en vecka i maj & en vecka september – för både nybörjare och avancerade.

Se kurs-programmen och videos från tidigare workshops här: www.il-punto.org

SMAKPROV PÅ AKVARELLSKOLAN IL-PUNTO

Idén med att köra en svensk mini-version av våra workshopar i Italien växte tack vare den trogna kursdeltagaren & urban 

sketchern Viera Larsson som var värd på lilla ön Tjörnekalv utanför Tjörn för två år sedan.

Det blev en stor succé och vi upprepade samma upplägg på grannön Dyrön förra året som också var mycket uppskattat. Nu 

fortsätter vi evenemanget som en tradition fast denna gång på vackra ön Åstol.

https://vimeo.com/455644536
http://www.il-punto.org
http://www.vastsverige.com/sodrabohuslan/produkter/astol


ÅSTOL

”... är den lilla ön med vita trähus, omgivna av karga klippor som ser ut att resa sig ur havet. Ön ligger mellan Tjörn och 

Marstrand på den bohuslänska kusten och nås enklast med personfärja från Rönnäng. En dagsutflykt räcker bra för att 

hinna gå runt den bilfria ön, njuta av de vackra vyerna, sjöbodarna och inte minst av klipporna. ...” 

Läs mer om Åstol HÄR!

Det finns alltså gott om motiv att måla förutom havet & klipporna, såsom vita husen & bryggorna – för att inte tala om solen 

som bjuder på gratisföreställningar av ljus och kontraster.

Kursen kommer att hållas mestadels utomhus, dock beroende på väderförhållanden håller vi till i allrummet av huset där 

vi bor – både för introduktionerna och vid dåligt väder.

LÄRANDEMÅL

– Reflektera känslan och närvaron på en plats mitt i naturen och finna en specifik inramning för att måla.

– Lära sig akvarellteknik och olika stilar både föreställande och semi-abstrakt.

– Fånga ljuset och kontrasterna samt laborera med färger för att uppnå bra fokus (Focal Point) i bilden.

KURSDATUM

Omgång 1: måndag 9/8, tisdag 10/8 och onsdag 11/8

Omgång 2: fredag 13/8, lördag 14/8 och söndag 15/8

(De som bor i det gemensamma huset anländer en dag före kursstart och checkar ut dagen efter kursomgången dvs 4 

övernattningar.)

ANTAL DELTAGARE & NIVÅ: Max 8 personer per omgång (Corona-säkert) / Alla nivåer av erfarenhet är välkomna!



PROGRAM

10–17 varje dag med lunch ca 12–13, samt 2 fikapauser, och genomgång mellan 16–17

DAG 1, fm: Introduktion, demo & övningar med grunderna i akvarellmåleri (uppvärmning). 

              em: Finna bästa ”Akvarell-Motivet” samt kompositioner & beskärningar.

DAG 2, fm: Fördjupning i akvarell-teknik & hitta egen stil (Semi-abstrakt) 

              em: Fånga Ljuset genom studier i ”Tonalitet” (kontraster, skuggor, färger mm)

DAG 3, fm: Metoder att hitta ”Fokus” (mest intressanta punkten) i den valda bilden. 

              em: Fri tolkning & summering av inlärningar.

EXTRA EVENT

Ett gemensamt besök i Akvarellmuseet på Skärhamn kan ordnas i något passande tillfälle om majoriteten önskar så!

BOENDE

Vi har bokat ett hus med plats för sammanlagt 6 personer (3 rum med två sängar att dela).
Grupp 1: incheckning sön 8/8, utcheckning tors 12/8

Grupp 2: incheckning tors 12/8, utcheckning mån 16/8

BOENDEKOSTNAD

Delat rum (2 personer) kostar 500kr per säng/natt (2000kr för 4 nätter)
De som kommer från närliggande trakter och/eller har eget boende är också välkomna! (Totalt antal personer per kurstillfälle är 8)

FÖRST TILL KVARN!



KURSAVGIFT

3500 kr per person

INGÅR: 3-dagars kurs inkl. flertal demo, handledning & individuell genomgång (drygt 18 timmar) + 3 luncher & fika (2 ggr/dag)

Kursavgiften + boendekostnad (om du vill bo i det bokade huset) ska vara oss tillhands SENAST FREDAGEN den 9:e JULI!

Swish: 0706570943     Bankgiro: 5688-1121

Det är begränsade platser både för kursen och boende med reducerat pris, så det gäller alltså först till kvarn!

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA INTRESSE TILL:  workshops@il-punto.org

Facebook-event: www.facebook.com/events/824793851440385

SES I SOMMAR!

Majid Modir

www.majidmodir.com
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