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

Kunst og Inspirationsdage
Program for søndag den 26. maj 2019
*********************************************************************

Kl. 10-11

Portræt v/ Natalia Watts
Det gode portrætmaleri starter med en skitse.
Lær hvordan du skitserer et ansigt, så du får de
rigtige proportioner på plads.
Det er gratis at deltage i workshoppen.
Begrænset antal pladser. ”først til mølle”

Kl. 11

Farvepaletter v/ Nils Andresen
Gennem kunsthistorien vil du støde på tre malepaletter der refererer til hhv. det klassiske maleri,
impressionismen og det moderne maleri. Nils vil
vise dig, hvor forskellige billederne tager sig ud, når
det samme motiv er malet med hver sin palette.
Kom og få en snak om farver og find din helt egen
favorit blandt alle de skønne farveharmonier.

Kl. 12.00-13.30

Mixed Media v/ Vivi Amelung

Skønne italienske designs fra Stamperia indgår i
denne workshop, hvor vi sammen skaber et mixed
media billede med rispapir, akrylmaling, gels og
paste. Du kan frit vælge at arbejde med dit helt
eget personlige udtryk eller følge vejledningen
trin-for-trin.
Tilmelding nødvendig på www.createart.dk/event
Begrænset antal pladser. Pris kr. 75,- inkl. materialer

Kl. 13

Alcohol Ink v/ Brigitte Jacobsen (demo)
Jacquard Pinata er nok verdens bedste alcohol ink.
Med de smukke, intense farver kan du skabe vilde
mønstre og farvebombardementer. Brigitte viser dig
hvordan, du kan arbejde med alcohol ink og ex-pearl
på Yupo papir og Ampersand boards.

Kl. 14.00 – 15.30

Oliemaleriet v/ Robert Mclean

Prøv den nye lækre oliemaling Norma® PROFESSIONAL
fra Schmincke og lær hvordan du maler med oliefarve.
Robert vil guide dig gennem maleriet, farver og medier,
så du kan opleve fordelene ved at male med olie.
På workshoppen vil du komme til at male et lille maleri.
Tilmelding nødvendig på www.createart.dk/event
Begrænset antal pladser. Pris kr. 75,- inkl. materialer

Konkurrencer
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.

