
Den här sommaren organiserar Gillberga-17 en målarvecka med temat:

Mellan trädgårdslandet och köket…
I år dyker vi in i trädgårdslandet och köket på jakt efter spännande formen och färger, och 
berättelser om god mat. Bli inspirerad av en vackert dekorerad dessert, den blå blomman-
de gurkörten, ett klassiskt svenskt recept eller en festlig uppdukning. Och måla…!  
Att måla, teckna, laga mat och arbeta i trädgårdslandet är alla kreativa aktiviteter. Du ska-
par något nytt. Du påbörjar en vandring utan att veta vart du hamnar. Resultatet är alltid 
en överraskning. Att njuta av att experimentera, att låta dig överraskas, står i centrum i 
den här kursen. ”För mig är det viktigt att stimulera din kreativa process, att vägleda dig 
i sökandet efter ditt ”bildspråk” och i vad du vill berätta om blommor, växter och kökets 
värld, på en plats med utrymme för ditt eget tillvägagångssätt ”, säger kursledaren om 
hennes egen lärometod. 
Alla som tycker att det är kul att måla, nyfikna på hans eller hennes kreativa möjligheter är 
välkomna. Erfarenhet krävs ej. Vi kommer att jobba både individuellt och i grupp. Kursen 
är öppen för deltagare från Nederländerna och Sverige. Kursen ges på Engelska vid en 
blandad grupp. Kursledaren pratar Holländska, Engelska och skaplig ( / bra) Svenska.
Kursen kommer att äga rum utomhus så mycket som möjligt vid bra väder.
Måltiderna är inkluderade i kursen; en sund och god frukost, lunch och läckra somriga 
kvällsmål, kaffe, te, läsk och frukt. Ekologiska produkter kommer att användas i så stor 
utsträckning som möjligt. I närheten av gården finns det flera övernattningsalternativ. Det 
finns även möjlighet till att campa på vår gård. Vi har utrymme för ungefär 10 små tält. 
Faciliteterna är väldigt enkla.. 
Svenska deltagare som bor i området, kan hoppa över frukosten om dom vill.

Tidpunkt: 13 - 19 juli 2014 
Kostnad: Kurs inklusive måltider 3800 SEK
Var: Gården ligger i närheten av Värmlands Nysäter

För mer information: 
Lucienne Coenegracht
Maila till: lucoenegracht@tiscali.nl
eller ring på: 0031- (0)30-2947031  
www.gillberga-17.nl Engelska versionen är inom kort tillgänglig

                 VÄLKOMMNA!


