
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 en eller två dagar i akvarellens tecken och i regi av Majid Modir.

TEMA:
”FÅNGA RUTAN”  
Rama in utemiljön genom ett fönster i rummet och överföra 3D verkligheten på en plan yta

PLATS:
SKEPPSHOLMEN / STOCKHOLM  
Skeppsholmens Folkhögskola erbjuder en ljus & målarvänlig lokal med 6 stora fönster 
och vackra utsikter mot vattnet (Djurgården) samt parken utanför.  
Hitta lokalen ”Tackelkammaren” i 360 grader rundvisningen:
https://web.tours/evenuesegelsommarsalen/
Skeppsholmskolans hemsida:
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/

TID:
Lördagen den 15:e januari och Söndagen den 16:e januari 2022

SCHEMA:
Förmiddag 10-13, Lunch 13-14, Eftermiddag 14-16 
(varav genomgång under sista timmen i biblioteket)

ANTAL DELTAGARE:
6-12 personer 
FÖRST TILL KVARN!

http://www.il-punto.org
http://www.majidmodir.com
https://web.tours/evenuesegelsommarsalen/
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/


PROGRAM:

LÖRDAG 15/1

Introduktion & genomgång samt demo & upp-
värmning, följd av gemensamma uppgifter (steg 1)

FÖRSTA DAGENS LÄRANDEMÅL:
- Grunderna i akvarellteknik och stilar 
   (live-målning resp måla från foto)  
- Val av motiv, komposition & beskärning 
   (tips & trick) 
- Sätta fokus i ett motiv (Focal Point) 
   genom att hitta det mest väsentliga i det

- Fånga ljuset, kontraster & Values 
   (Tonalitet: högdagrar, mellantoner och skuggor)

SÖNDAG 16/1

Genomgång & demo, följd av gemensamma 
uppgifter (steg 2)

ANDRA DAGENS LÄRANDEMÅL:
- Fördjupning i akvarellteknik och stilar 
   (våt-i-våt & torr-pensel resp abstrakt & föreställande)

- Blanda färger 
   (förenklade varma resp kalla paletter)

- Metoder för förenkling & reducering 
   (tips & trick) 
- Fånga känslan i en miljö 
   genom att ”kisa” & ”dyka”  



KURSAVGIFT:
2800 kr för båda dagarna (1500 kr för en dag)
INGÅR: 

- Kurs (över 5 timmar per dag) inkl. flertal demo, handledning (individuellt) och genomgång (i grupp) 

- Lunch (vegetarisk paj + sallad) och Fika

En lista över rekommenderade konstmaterial kommer att skickas till deltagarna.
För övrigt kommer det att finnas extra papper, färg och penslar vid behov för att låna. 

BETALNING:
Swish:  0706570943
Bankgiro:  5688-1121

ANMÄLAN:
workshops@il-punto.org

anmälan & betalning:  SENAST 31 DECEMBER 2021 

mailto:workshops%40il-punto.org?subject=

