Våren 2022

Lomma Konstförening - Utställningar
29 januari - 24 februari

26 februari - 24 mars

Inga Svanberg

Peter Nilsson

5 mars - 20 mars

30 april - 26 maj

Ronny Hård

Lars Östling

Vernissage: lör 29 januari 13-15
Lomma Bibliotek

Vernissage: lör 26 februari 13-15
Lomma Bibliotek

Vernissage: lör 5 mars 12-16
Kraften i Lomma
Öppet: lör/sön 12-16

Målarkurs

Vernissage: lör 30 april 13-15
Lomma Bibliotek

Konstresa
11-13/2 MÅLERIETS GLÄDJE
22-24/4 EXPRESSIVA LANDSKAP

Kursledare: Maria Collinder
Strandvägen 111, Lomma
Se baksida för information
Begränsat antal platser

På grund av ökad smittspridning
flyttas denna till hösten 2022

Öppettider Lomma Bibliotek

Bli medlem hos oss

Årsmöte 2022

mån-tis: 10-20
ons-tor: 10-19
fre: 10-18
lör-sön: 11-15

Medlemsavgift 275:-/år,
Bankgiro: 368 - 4750,
Swish: 123 070 25 06
10% på konstutställningar
Medlemslotteri i november
Konstgåva

När datum är fastställt
meddelas tid och plats
på vår
hemsida samt Facebook

Styrelse
Jöran Lindquist , Ordförande, info@lommakonstforening.se - Gillian Sjödahl, Vice ordförande, gilliansjodahl@gmail.com
Birgit Löfkvist, Sekreterare, birgit.lofkvist@hotmail.com - Anna Kula, Kassör, anna@kularedovisningsbyra.se
Ingrid Nilsson, Ledamot, ingridbmnilsson@hotmail.com - Elisabeth Wallenås, Ledamot, elisabeth.wallenas@telia.com Kerstin Persson, Suppleant, kerstinsturesdotter@yahoo.se - Anita Korhonen Herbertsson, Suppleant, korita54@outlook.com
Birgitta Elfving, Suppleant, b@elfving.be - Per-Olof Nilsson, Adjungerad, perolof.ni@telia.com

Vill du veta mer - maila oss eller ring 0766 45 20 30
www.lommakonstforening.se
Lomma konstförening, c/o Jöran Lindquist Tränggatan 17A, 261 38 Landskrona

11-13/2 MÅLERIETS GLÄDJE
Helgkursen Måleriets glädje är en prova på-kurs där du lär dig teckna och måla akryl med grundläggande och roliga övningar.
SYFTE OCH INNEHÅLL:
Under 3 dagar ägnar vi oss åt frigörande teckning, stilleben, figur- och landskapsmåleri. Jag håller kursen i min ljusa vindsateljé
på Strandvägen 111. (OBS brant trappa, ingen hiss). För dig som vill komma loss att teckna och måla enklare kompositioner.
Under kursens gång kommer du att få förståelse och kunskap om grundläggande tekniker för teckning och målning av både
stilleben, figurer och landskap. Du kommer att få möjlighet att utveckla ett nyfiket seende för balans och komposition och ett
öppet sinne i ditt skapande.
KURSUPPLÄGG:
Vi arbetar koncentrerat i relativt högt tempo med ett tema eller en viss teknik. OBS: Alla mina kurser börjar med 30 min meditation
och samling.
Första dagen börjar vi med frigörande teckning med högra hjärnhalvan. Vi gör ett stilleben med valörmåleri och en accentfärg.
Andra dagen blir det landskapsmåleri. Du får lära dig lägga upp enklare landskap.
Tredje dagen får du prova på att teckna och måla enklare figurer efter foto, egna går också bra.
Kursen innehåller mycket bildanalys och genomgångar där vi använder varandras misstag och framgångar för att ta ner
prestationsångest och lära oss under resans gång.
KURSINFO:
Gruppen består av max 5 deltagare. Passar för nybörjare men även de som målat förut.
Lunch tar vi 45 min mitt på dagen lördagen och söndagen, flera bra ställen finns omkring på
torget i Lomma eller om du hellre vill, kan du ta med dig lunchlåda.
TID: Fre 12.30-17, lör-sön 10-16
PLATS: Maria Collinder Art & Spirituality, Strandv 111 ipg Lomma
PRIS: 4 100 SEK, medlemmar får 10 % rabatt (totalt 3 690 SEK). Material tillkommer.
ANMÄLAN: info@mariacollinder.se senast 14 dagar före kursstart. Anmälan är bindande. Avgift fås tillbaka mot läkarintyg.
Gruppen består av max 5 deltagare. Passar för nybörjare men även de som målat förut. Lunch tar vi 45 min mitt på dagen
lördagen och söndagen, flera bra ställen finns omkring på torget i Lomma eller om du hellre vill, kan du ta med dig lunchlåda.
22-24/4 EXPRESSIVA LANDSKAP
Kursen Expressiva landskap är kanske den som ligger närmast mitt hjärta. Jag målar själv expressiva landskap, en sorts inre bilder
som tar sig uttryck i halvabstrakta landskap. Jag håller kursen i min ljusa ateljé nära havet i Lomma. Kursen är på totalt 16,5 timmar.
SYFTE OCH INNEHÅLL:
Under kursens gång kommer du att få förståelse för den expressiva arbetsprocessen och kunskap om grundläggande tekniker
för teckning och målning av landskap, inre och yttre. Du kommer att få möjlighet att utveckla ett nyfiket seende för balans och
komposition och ett öppet sinne i ditt skapande.
Vi kommer att utforska landskapsmåleri inom akrylmåleriet. Du får lära dig måla expressivt och utan förlagor med infärgad grund
så kallad imprimentur, och a la prima, det vill säga vått i vått. Vi kommer att experimentera med olika bakgrunder, stora penslar
och dukar, med spacklar, rollers och skiktmåleri (lager på lager). Det får även prova på att måla abstrakt.
KURSUPPLÄGG:
Vi arbetar koncentrerat i relativt högt tempo med ett tema eller en viss teknik. Varje kurstillfälle innehåller både bildanalys, praktiska
övningar och teori. OBS: Alla mina kurser börjar med 30 min meditation och samling.
Första dagen lär du dig grunderna i hur man bygger upp ett landskap. Du får lära dig måla med infärgad grund och konstruera
landskap med hjälp av kompositionsregler och träning. Vi analyserar olika konstnärers måleri för att du ska få en förståelse för hur
ett konstverk kan byggas upp med lager och via kompositionsregler. Vi tränar på att bygga upp egna landskap utifrån hur horisontlinjer
läggs och formatet väljs - liggande eller stående. Mycket experimenterande så ta med många mindre dukar.
Andra dagen lär du dig måla a la prima, det vill säga vått i vått som ger mjuka övergångar. Vi målar av foton du har tagit själv eller
hittat på nätet eller utomhus efter vad vädret tillåter, s k plein air-måleri.
Tredje dagen rockar vi loss litet mer. Du får pröva på abstrakt måleri och utvidga dina kunskaper. Vi provar på större format, även
uppspänd duk på vägg om du vill. Mycket bildanalys och genomgångar där vi använder varandras misstag och framgångar för att
ta ner prestationsångest och lära oss under resans gång.
KURSINFO:
Gruppen består av max 5 deltagare. Passar för nybörjare men även de som målat förut. Lunch tar vi 45 min mitt på dagen lördagen och
söndagen, flera bra ställen finns omkring på torget i Lomma eller om du hellre vill, kan du ta med dig lunchlåda.
TID: 22-24/4, fre 12.30-17, lör-sön 10-16
PLATS: Maria Collinder Art & Spirituality, Strandv 111 ipg Lomma
PRIS: 4 100 SEK, medlemmar får 10 % rabatt (totalt 3 690 SEK). Material tillkommer.
ANMÄLAN: info@mariacollinder.se senast 14 dagar före kursstart. Anmälan är bindande. Avgift fås tillbaka mot läkarintyg.

