
VÄSTERÅS

KULTUR!
Kurser inom konst, musik och keramik.

HÖSTEN
2022

KONST
• Olje-akrylmålning – på dina villkor - 
Distanskurs via Microsoft Teams
Bra konst är ofta oförutsägbar. Det finns 
inget som är rätt eller fel. Det är kursens 
mantra och mål. Du får hjälp att hitta 
eller utveckla ditt eget konstuniversum.
Din kursledare är i sin studio där han 
utöver att visa olika tekniker, inspirerar 
och hjälper dig. Du lär dig genom 
att lyssna och se vad andra gör och 
vad kursledaren visar dig och övriga 
deltagare.
Ledare: Martin Johansson Ngolo
Start: Tisdag den 20/9, kl 17.30-19.45
8 träffar – 1 350 kr. exkl. material.

• Akrylmålning - workshop för nybörjare
Häng med på vår 2-dagars workshop i 
akrylmålning! Vi lär oss färglära, olika 
tekniker, hjälpmedel och tips i målandet. 
Vi kommer att måla blommor, stilleben, 
landskap och mycket fritt skapande.
Ledare: Margit Joona Sajanti
Start: Lördag-söndag den 8-9/10
kl 10.00-16.00
Lunch: kl 12.00-13.00, lunch ingår ej.
2 träffar – 1 550 kr. exkl. material.

• Vaxmålning – workshop för nybörjare
Vi lägger färg/vax på ett varmt strykjärn 
där färgerna flyter i varandra. Sedan 
”stryker” vi färgen med strykjärn på 
fotopapper. Där framkommer ett mönster 
och man kan förvänta sig att se vad 
målningen blir. Överraskningar kan ske!
Ledare: Mariana Buletic
Start: Lördag-söndag den 22-23/10
kl 09.00-16.00
Lunch: kl 12.00-12.45, lunch ingår inte.
2 träffar – 1 689 kr. exkl. material.

MUSIK
• Dragspel för nybörjare
Vi går igenom grunderna i dragspel 
såsom melodispel och ensemblespel, samt 
grunder i notkunskap. Vi använder noter 
och kommer lära oss mycket på gehör. 
Utvecklingen sker individuellt men i 
grupp.
Ledare: Gumru Ahundzada
Start: Söndag den 4/9, kl 16.00-17.30
10 träffar – 1 990 kr. Medtag eget 
dragspel. exkl. material.
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KERAMIK
Ta chansen att anmäla dig till våra ytterst 
populära keramikkurser. En kurs för alla, 
både för nybörjare och för fortsättare, då 
en stor del av kursinnehållet är individuellt 
anpassat. 

• Onsdagar
Ledare: Ditte Maria Karlsson
Start: Onsdag den 28/9
Grupp 1: kl 10.00-12.15
Grupp 2: kl 13.00-15.15
10 träffar – 2 659 kr. 
Kostnad för lera tillkommer. 

• Fredagar
Ledare: Adelina Ström
Start: Fredag den 4/11
Grupp 1: kl 10.00-13.00
Grupp 2: kl 14.00-17.00
5 träffar – 1 999 kr. 
Kostnad för lera tillkommer.

Skanna koden med mobilkameran för 

att komma till alla kurser inom kultur!

INFORMATION

Vi har två keramikkurser per dag, måndag till torsdag, med starttider kl 16:30 
(grupp 1) samt kl 19:15 (grupp 2), samt lördagar kl 13:00.

Dessa är i skrivande stund fullbokade. Du är varmt välkommen att sätta upp 
dig på väntelista på någon av dom via vår hemsida.
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