
Sommarkurser i måleri 
hos konstnären Markus Andersson 2017

   Kurs 1: 7 – 9 juli 2017
   Kurs 2: 14 - 16 juli 2017
   Kurs 3: 4 – 6  augusti 2017
   Kurs 4: 11 – 13 augusti 2017

   Kursdagar är fredag, lördag och söndag
Plats: Sörängen i Brattberg, Harbo,
           hos konstnär Markus Andersson
Pris:   1800:- kr / person för kurs 3 dagar
Antal deltagare: minimum 4, max 6.
Lunch och fika ingår
Material ingår EJ
För fjärde året i rad har vi glädjen att inbjuda till vår uppskattade 
sommarkurs i måleri!

Kursen hålls i tre heldagar på gården Sörängen, nära Harbo, 
där Markus Andersson har sin ateljé och Galleri Sörängen.
Vi arbetar mellan kl 9.00 och 16.00, med paus för lunch en 
timme och kaffepauser. Lunch och fika ingår.

Vi kommer att använda valfritt målarmaterial och måla 
företrädesvis utomhus i de vackra omgivningarna kring gården. 
Viss undervisning sker inomhus, vid dåligt väder flyttas måleriet in,
men vi kommer att vara ute så mycket som möjligt.
Material ingår ej, kursdeltagaren ansvarar för att medtaga 
material enligt materiallista, som skickas ut till anmälda deltagare. 
Visst basmaterial kommer att finnas för försäljning till 
självkostnadspris. Staffli, bord och stol finns här för alla.

Övernatta hos oss!
Vi kan nu erbjuda plats för övernattning i nyrenoverade 
grannstugan, med tillgång till komplett kök, toalett och dusch, bastu 
och grillplats.
Två singelrum 250:- kr/natt vardera, och ett dubbelrum 400:-kr/natt 
(alltså 200:- kr per person om man är två), totalt fyra sovplatser.

Välkommen att måla i grönskan!

Markus Andersson, Konstnär 
     & Anna Bergqvist, Galleriansvarig



Anmälan och information

Anmälan sker till Anna Bergqvist via email bergqvist22@telia.com.

I anmälan anger du vilket kurstillfälle du vill gå, namn på deltagare och 
kontaktinformation. Ange även om du behöver hyra rum för natten.
Då minst 4 personer är anmälda får du information om betalningsförfarande och 
övrig info bla materiallista.
Anmälan är bindande. 
OBS, antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller.

Frågor om kursen, kontakta:

 Markus Andersson 
markus1.andersson@telia.com 
tel 0292-30139, 070-6660942

Galleriansvarig Anna Bergqvist
 bergqvist22@telia.com

www.andersson-markus.se

Markus Andersson

Konstnär, bosatt och verksam
nära Harbo, norra Uppland.

Verksam konstnär sedan 25 år,
jobbar även som konstlärare.

Deltagit i ett 30-tal utställningar
i Sverige och utomlands.

Jobbar främst i olja och akvarell
med naturalistiska motiv.
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