
DÄR HAVET OMFAMNAR KLIPPOR 
OCH SOLEN SKAPAR FORMER & SKUGGOR 
3 dagars akvarell-kurs & workshop med Majid Modir på Västkusten 
Gästlärare Grażyna Ostrowska
2 omgågar: 14–16 och 18–20 augusti 2023 (vecka 33)
På den lilla bilfria ön Tjörnekalv

KOM UT OCH MÅLA I NATUREN!
Det är dags att planera sommaraktiviteter så varför inte delta i en spännande målarresa till 
en pittoresk ö på västkustens?
Unna dig och dina intressen tre dagar bortom storstadens brus och daglig stress, 
tillsammans med några likasinnade! Var med på äventyret i akvarellens tecken, både i 
studion och utomhus (Plein-air), berika dina målarfärdigheter, och ta med dig hem några 
egna konstverk.
Workshopen arrangeras av mig och IL PUNTO Watercolor School tillsammans med tidigare 
kursdeltagaren & urban sketchern Viera Larsson som blir vår värd på ön Tjörnekalv. 
Och vi kommer att gästas av konstnären Grażyna Ostrowska som kommer ända från Köln.   
Vår målarresa började på samma ö redan för fyra år sedan. Sedan dess har vi målat på 
Dyrön, Åstol och Klädesholmen och succén var lika stor. Detta event är en mini-version 
av längre workshops i Toscana (Volterra), där jag numera bor och håller workshops 
för barn & vuxna på alla nivåer av erfarenhet (både lokalt och internationellt).
Se alla kursprogram och videos från tidigare events på akvarellskolan IL PUNTO:
www.il-punto.org
VI SES I SOMMAR! / Majid Modir

http://www.majidmodir.com
http://www.grazynaostrowska.com
http://www.tjornekalv.se
http://www.grazynaostrowska.com
http://www.il-punto.org
http://www.il-punto.org


PROGRAM
Kl. 10–17 varje dag med lunch ca kl. 13–14, samt 2 fikapauser, och genomgång mellan kl. 16–17

DAG 1, fm: Introduktion och demo utifrån grunderna i akvarellmåleri (uppvärmning med gemensam övning). 

            em: ”Vad är ett bra Akvarell-Motiv?” (att välja rätt och lägga upp en plan) 

DAG 2 med gästläraren Grażyna, fm: Metoder för att ”Fånga KONTRASTER” (årets tema)              

            em: Fördjupning i ”Tonalitet” och ”Färg-palett” 

DAG 3, fm: Toningar i himmel & hav, Strukturer i klippor samt Skuggor i akvarell           

            em: Fri tolkning & Semi-abstrakt (att göra förenklade serie-vykort)

KURSDATUM
Omgång 1: måndag 14/8, tisdag 15/8 och onsdag 16/8

Omgång 2: fredag 18/8, lördag 19/8 och söndag 20/8

 

EXTRA EVENT
Vi samordnar ett gemensamt besök på Akvarellmuseet i Skärhamn (med lärarnas närvaro & diskussion) på torsdagen den 17/8 

dvs den lediga mellandagen (med ut-checkning grupp 1 & in-checkning grupp 2)

ANTAL DELTAGARE & NIVÅ
6-10 personer per omgång / Alla nivåer av erfarenhet är välkomna!

Grupp 1 (aug 2022) Grupp 2 (aug 2022)



TJÖRNEKALV
En bohuslänsk bilfri ö utanför Tjörn med färja som förbindelse till Rönnäng. 

Ön bjuder på höga klippor, gröna dalgångar och många fina badplatser. Det finns alltså gott om motiv att måla förutom havet & 

klipporna, såsom gamla fiskebodar, bryggor & båtarna samt stranden –för att inte tala om solen som bjuder på gratisföreställ-

ningar av kontraster.

Läs mer om Tjörnekalv HÄR!

Workshopen kommer att hållas mestadels utomhus, dock beroende på väderförhållanden håller vi till i föreningsstugan både 

för introduktionerna och vid dåligt väder.

BOENDE
Det finns ett antal lediga hus/stugor på ön som går att hyra. 

Viera har förbokat ett par ställen som kommer att presenteras i april. Vi rekommenderar att du börja med att sätta datumen i 

kallendern, ordnar ledigheten och anmäler dig snarast till en början, och vi hjälper med boendet så småningom.  

http://www.tjornekalv.se


KURSAVGIFT
3500 kr per person 
INGÅR: 3-dagars kurs inkl. flertal demo, handledning & genomgång (drygt 18 timmar med två lärare) + 3 luncher & fika (2 ggr/dag)

En lista på rekommenderade konst-material at ta med, samt vägbeskrivning och diverse praktisk info kommer senare att skickas till deltagarna. 

Kursavgiften ska betalas SENAST SISTA MAJ!

Swish: 0706570943  /  Bankgiro: 5688-1121

Det är begränsade platser och det gäller ”Först till kvarn”!

Välkommen att anmäla intresse SNARAST till:  workshops@il-punto.org

Facebook-event: 

www.facebook.com/events/159655700294943

om Majid
www.majidmodir.com

om Grażyna
www.grazynaostrowska.com

mailto:workshops%40il-punto.org?subject=
https://www.facebook.com/events/159655700294943
http://www.majidmodir.com

