
Kursus zomerschilderen in Zweden
op de boerderij

Voor wie houdt van bevers ontdekken, van kraanvogels tekenen, en stilte.
Voor wie geniet van de geur van gras en versgebakken kaneelbroodjes.

Voor wie verlangt naar zwemmen in een bosmeertje
en een ontmoeting met een eland.

Altijd al eens het Noorden willen ontdekken?
Info: 030-2947031      lucoenegracht@tiscali.nl

www.gillberga-17.nl



De kursus die we aanbieden is: Tekenen en schilderen van het landschap

Hij wordt gegeven door Myra Breukers, een inspirerende en ervaren docente tekenen 
en schilderen. Haar manier van werken als docente? Ze zegt er het volgende over:
“Alles begint met kijken en ervaren: Welke tinten heeft het bos? Hoe voelt de bast van 
een berkenboom? Welke vorm heeft een grasspriet? Wat ruik ik en hoor ik als ik in de 
wei zit? Mensen stimuleren en prikkelen om al tekenend en schilderend hun persoonlijke 
beleving van het landschap op papier of doek te krijgen, hen mogelijkheden aanreiken 
hoe dat te doen, dát is wat ik leuk vind aan het lesgeven. Plezier in tekenen en 
schilderen staat in de kursus voorop.”
‘Absolute beginner’, bijna professional, iedereen is welkom. De docente zorgt voor 
begeleiding op maat. Er wordt zowel samen gewerkt als individueel. De kursus vindt 
zoveel mogelijk buiten plaats.

De kursus is inclusief maaltijden, een heerlijk en gezond ontbijt, lunch en lekkere 
zomermaaltijden, koffie, thee, fris en fruit. Er zal veel gebruik worden gemaakt van 
biologische produkten.
Je kan kamperen op ons eigen terrein. Er is plek voor ongeveer 10 kleine tenten. 
De voorzieningen zijn zeer eenvoudig. Vlakbij zijn andere kampeer- of overnachtings-
mogelijkheden.

Tijdstip: zondag 3 juli - zaterdag 9 juli 2011
Kosten: kursus incl. maaltijden € 425,-
Waar: De boerderij ligt vlakbij Värmlands Nysäter, ongeveer 40 km ten westen van  
Karlstad. Ongeveer 2 uur rijden van Oslo en Gothenburg.

Voor uitgebreidere info:
Lucienne Coenegracht
mail: lucoenegracht@tiscali.nl
of bel: 030-2947031
www.gillberga-17.nl

Welkom!


