*********************************************************************

Kunst og Inspirationsdage
Program for lørdag den 25. maj 2019
*********************************************************************

Kl. 10-11

Homedeco v/ René Amelung
Skab dine egne unikke skulpturer, vaser, skåle og
mixed media værker med Powertex produktlinjen.
Bliv inspireret af de mange udstillede genstande og
form din helt egen lille skulptur/genstand.
Det er gratis at deltage i workshoppen.

Kl. 11

Design dit eget papir v/ Tina Sommer Paaske
Er du vild med mønstre, farver, tryk og lækkert
designpapir? Så spids ørerne og puds brillerne når
Tina demonstrerer det helt nye Layout paper.
Benyt papiret i mixed media billeder, sketch books,
kort, artjournal, scrap booking oma. Tina har masser
af gode idéer, som hun gerne vil dele med dig.

Kl. 12-13.30

Abstrakt maleri v/ Vivi Amelung

Følg din intuition og kast dig ud i det abstrakte maleri.
På workshoppen får du masser af gode tips og idéer
til farver og kompositioner, der gør det meget
nemmere at male spændende abstrakte billeder.
Mal et lille abstrakt billede sammen med Vivi, hvor
vi trin-for-trin gennemgår maleriets opbygning.
Tilmelding nødvendig på www.createart.dk/event
Begrænset antal pladser. Pris kr. 75,- inkl. materialer

Kl. 13

Akvarel v/ Kamilla Ruus
Se hvordan en smuk akvarel bliver til. Følg Kamilla
når hun viser dig processen fra streg til maleri.
Få gode råd om farver, papir og pensler. Hør meget
mere om kursusforløb og hvordan du kommer i gang
med at male akvarel.

Kl. 14-15.30

Mix & Match v/ Elisabeth Frank

Kast dig ud i en verden af muligheder, der får
kreativiteten til at blomstre og humøret til at boble.
På denne workshop får du fingrene i en masse
spændende materialer – og idéer til hvordan, du
anvender teknikkerne på både papir og lærred.
Tilmelding nødvendig på www.createart.dk/event
Begrænset antal pladser. Pris kr. 75,- inkl. materialer

Konkurrence
Deltag i lodtrækningen om en flot gavekurv
spækket med lækre materialer til en værdi
á kr. 1.500,-

Super gode tilbud
Ekstraordinære gode tilbud hele weekenden.
Få op til 50 % rabat på udvalgte varer og shop kunstnerartikler til
forårsglade priser.

Mad og drikke
I vores lille gårdhave, der er indrettet til lejligheden, kan du nyde en let
frokost og hjemmebagt kage med kolde og varme drikke til yderst
fornuftige priser. I caféen kan du betale kontant eller med mobilepay.

