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Mosaik
Mosaik finns i stort sett alla i kulturer och under
alla århundraden. Att återanvända material
är roligt. Här börjar vi med att skapa i ram för
att senare övergå till fri form. Vi arbetar med
handverktyg. Anmälan
Ledare: Ann-Charlotte Dahl
Tid: Söndagar 10:00 – 12:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2680 kr

Kurs i blandad teknik – måleri
Välkommen till blandteknikkurs där man får
experimentera, utforska och välja tekniker
utifrån sina personliga behov. För dig som vill
lära dig mer om: relief, struktur, image transfer,
schablon – här kan du testa, öva och skapa det
du vill med och utöver det traditionella. För dig
som tänker "outside the box" och vill ha kul!
Ledare: Ana Bondžić Anmälan
Tid: Tisdagar 18:00 – 20:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Nybörjarkurs i grafik
Välkommen till kurs i grafik där du kan enkelt
göra egen grafik!
Lär dig hela processen från en skiss till
matris och till slutet ett tryck. Linoleumsnitt,
monotypi och kollagrafi är grundtekniker vi
kommer att sätta fokus på. Med lite disciplin
och tålamod kommer du att upptäcka
mycket tillfredställande i den här urgamla
konstformen. Anmälan
Ledare: Ana Bondžić
Tid: Måndag 12:00 – 14:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Fri bildvävning
I den här kursen får du skapa din egen bild från
skiss till färdig väv. Vi går igenom och provar
olika vävtekniker, garn-kvaliteter och material.
Ledare: Lotta Mattsson Anmälan
Tid: Onsdagar 10:00 – 12:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

I Västerås Konsthalls nya och fina lokaler i Gallerian anordnar Västerås
Konstnärsförening ”Konstskola för Vuxna” i samarbete med ABF.

Föreningens etablerade konstnärer lär ut ett brett urval av tekniker och discipliner. Vad
sägs om att lära dig göra din egen grafik med Ana Bondžić, väva dina egna bilder med Lotta
Mattsson eller varför inte utveckla dina kunskaper i kroki med Johnny Molton?

Missa inte en unik möjlighet att få ta del av några av Västerås främsta konstnärers kunskaper.

Akvarell
Akvarellkurs för alla. Blandkurs. För dig som
är nybörjare eller du som kommit en bit på väg
och vill utveckla din känsla för akvarell.
Ledare: Björn-Owe Andersson
Grupp 1: Jämna veckor
Torsdagar 18:00 – 20:15
Grupp 2: Ojämna veckor
Torsdagar 18:00 – 20:15 Anmälan
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Kroki
Vill du lära dig att teckna kroki eller
vidareutveckla dina kunskaper?
Ö va upp förmågan att se och uppleva form,
volym, rörelse och balans.
Vid krokiteckning samlas vi kring en modell
som intar olika ställningar under kortare och
längre tid. "Croquis" är franska och betyder
"snabb skiss". Att teckna kroki är en viktig
grund för konststuderande och konstnärer.
Ledare: Johnny Molton Anmälan
Tid: Måndagar 18:00 – 20:15
6 träffar – 18 st.timmar – 3550 kr inkl. modell

Målning i olja
Måleri olja, vattenbaserad. Grundering och
temperagrund. Lär dig jobba med ljuset.
Ledare: Johnny Molton Anmälan
Tid: Tisdagar 12:00 – 14:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Blyertsteckning - Måla med blyerts
Fokus läggs på skuggningsteknik, ljusets infall,
motivets textur, relation mellan former, djup i
teckningen, översättning färg till gråskala, med
mera. Individuellt bemötande ger möjlighet
att ha olika kunskapsnivåer hos deltagare i
samma grupp. Vid intresse kan delar av kursen
bedrivas som utomhusteckning i naturen.
Ledare: Gunnar Forsman Anmälan
Tid: Måndagar 15:00 – 17:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Kombinera text och bild
En bild och tusen ord säger mer än en bild.
Kursledaren har en trettioårig erfarenhet på
frilandsbasis, som naturskribent/tecknare för
främst Vlt. Fokus i kursen läggs på att arbeta
med såväl text som bild, för att optimera
en samverkan mellan dessa discipliner.
Individuellt bemötande ger möjlighet att ha
olika kunskapsnivåer hos deltagare i samma
grupp. Anmälan
Ledare: Gunnar Forsman
Tid: Onsdagar 16:00 – 18:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Akvarell
Vill du lära dig eller utveckla dina kunskaper
i att måla akvarell? Då är den här kursen för
dig. Vi går igenom bland annat färglära, vått
i vått-tekniker, gör färgblandningsövningar,
skiktmålningar, stilleben, landskap och fritt
skapande. Anmälan
Ledare: Kicki Persson
Tid: Fredagar 13:00 – 15:00
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Teckning/torrpastell
Vill du lära dig teckning/torrpastel?
I den här kursen lär vi oss bland annat
om stilleben, perspektiv, komposition,
skuggningstekniker, porträtt och
människokroppen, men också landskap och
fritt skapande. Anmälan
Ledare: Kicki Persson
Tid: Tisdagar 15:30 – 17:45
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr

Målning olja/och eller akryl
Lär dig måla i olja och/eller akryl!
I den här kursen går vi igenom bland annat
färglära, målar stilleben, landskap, interiör,
porträtt, människokroppen och fritt skapande.
Ledare: Kicki Persson Anmälan
Tid: Måndagar 18:00 – 20:15
6 träffar – 18 st.timmar – 2450 kr
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