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Helgekurs på 3 dager - Kun (eksklusivt) 7 elever 
for nybegynnere og viderekommende.  
Dato 20. – 22. september   
Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Her er helgekurset for deg som alltid har hatt  
lyst til å komme i gang med å male. Kurset er  
for alle som har lyst til å lære og male, uansett 
hvilken erfaring du har eller ikke har. På dette 
!"#$%&'!()'*"'+(,%'(-$&#(!&'./'0/"#(&12&3

I løpet av kurset vil vi gjennomgå grunnleggende 
teknikker i maling, vise hvordan du blander  
4(#/%#5'0))%'#1!&1/'!.+6.$1$7.)'1'-1,*%&'+%*'+%#3

”AKRYL FOR ALLE” 
=31,-,1+0KK'+310%-,#3,3) 

.'/01'203%,0$$0'4(330

Jannicke SolgårdJensen tok kontakt med oss. Hun hadde ikke malt så mye 

!"#$%&$'(#$)*+,,-#$./$%0$1-22-$,)#*-2$'(#$3%-$!%#$4-33-5$6-2$7%22-$#-*)82(2-2$

*-#$1)$4-#5$9)3$0(82-$1-33-$:3-$!)&8-3$)31-#$-2$('$'/#-$4-8&-,)#*5
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Programmet: 

Fredag kl 18:00 - 20:00: setter vi opp materialene våre, jeg snakker individuelt med alle om hvilket bilde de ønsker å 
gå i gang med. Skal du jobbe abstrakt snakker vi litt om hvordan du kommer i gang med et abstrakt bilde og hvor du 
skal starte.
8!(,'*"'7.--%'0/"#(&12&'21,'*"'49'1))4:#1)/'1';2.#*()'&%/)%'.66'69'%)'%)!%,'+9&%5';%#'&#%)/$'1)/%)'&%/)%!"))$!(6%#3'
Siden vi har et begrenset antall elever på kursene får alle muligheten til individuell hjelp. I forkant av kurset vil alle 
elever få tilgang til våre videoer som tar for seg materialer, grunning av lerret og opptegning.

«Akryl for alle» kursene til Henriette har vært  

-3$:3$0/2-$!%#$0-&$/$,%00-$+$&(3&$0-1$(,#

ylmaling. Jeg liker at kursene har få deltagere 

slik at det i tillegg til felles opplæring i grunnleg

gende teknikker, komposisjon etc. også blir tid til 

mye individuell veiledning. Med solid fag

kunnskap og gode pedagogiske evner hjelper 

Henriette hver deltager med å videreutvikle 

seg,  enten de er helt nybegynnere eller  

mer øvet. Det at vi er få deltagere  

på kurset gjør at vi blir godt kjent og  

kan lære av og inspirere hverandre.  

Heidi Hindbjørgmo

Elev arbeid  Ranhild

Elev arbeid  Sonja
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Lørdag kl 9:30 - 15:30: Vi går i gang 
med vårt motiv, det vil være fortløpende 
demonstrasjoner, men veiledning og typer 
oppgaver blir tilrettelagt individuelt, slik at 
det passer både for viderekommende og 
nybegynnere.

Søndag kl 9:30 - 15:30: Vi maler videre og 
blir ferdige med våre bilder. Det vil være 
anledning til å snakke om motiver dere har 
lyst til å jobbe med, samt få inspirasjon til 
bilder dere kan holde på med hjemme. 

 

Helgekurs 20. – 22. september 2013 eller 15. – 17. november 2013
Tid Fredag kl. 18 – 20 og lørdag og søndag kl. 9:30 – 15:30
Sted Galleri Henriette Sonne, Storgata 21, 1440 Drøbak
Pris <3<==5>'%!$'+(&%#1(,%#5'1)!,3'&%5'!(?%
Antall plasser 7 elever per kurs

Elev arbeid  Vera

Elev arbeid  Laila



HØSTAKADEMI 

.'/01'203%,0$$0'4(330 

Intensivt høstakademi på 4 dager - 8 elever 
for nybegynnere og viderekommende.  
Dato 10. – 13. oktober 
Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Høstakademiet er for deg som har lyst på en intro-
duksjon og innføring i enkelte av de grunnleggende 
akademiske regler. Gjennom hele kurset vil det være 
enten oppstilling av objekter eller modell (ikke akt). 
@21$'2A#%&'%#'0)&'$!(,'21'"&'./'+(,%',()*$!(6'1'B(*%-
parken en av dagene.
Vi trener og styrker din evne til å se abstrakte former, 
retninger og linjer i alle motiver, samt viktigheten i å 
kunne tegne. Det vil i løpet av kurset være individuell 
veiledning for hvilken retning du skal med kunsten din 
og hva du skal etter kurset er ferdig.

Kurset er egnet for deg som trenger å komme i gang 
%&&%#'C%#%'9#$'6("$%'./'4.#'*%/'$.+'%#'1'/()/'./'
gjerne vil løftes opp og videre. Etter endt kurs vil du få 
kursbevis på gjennomført kurs.

Programmet: 
Vi starter med en øvelse hver dag. 
Det vil bli tid til å jobbe med egne ting etterpå 
og få individuell veiledning hvis man ønsker det.Elev arbeid  Ragnhild



HØSTAKADEMI 

.'/01'203%,0$$0'4(330 
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Torsdag kl. 9:00 – 14:30: Jeg ønsker velkommen og introduserer ukens program.
Vi starter med å gjennomgå forskjellige materialer. Det vil være noen korte demon-
strasjoner på hvordan man kan observere et motiv og få det på plass ved hjelp av bl. a. 
blyant, PanPastel og akryl. I tillegg vil det være øvelser for plassering av motiv på papir 
og lerret.

Deretter skal du gå i gang med å male ved å ta i bruk de ulike øvelsene, disse kan  
du bruke i alle motiver fremover.
Du får anledning til å trene på disse øvelsene i løpet av uken blant annet på  
oppstillinger, portrett etc.

Det vil være objekter/oppstilling som står tilgjengelig i det store atelieret, dette gjør det 
+",1/'4.#'*%/'9'7.--%'+%*'*%&&%'#%$&%)'(2'*(/%)'2%*'43%!$3'$&(?%,1%&3'D"'!()'./$9'$%&&%'
i gang med et annet bilde hvis du ønsker. 
Kl 12:00 holder vi 30 min lunsj.  

Fredag kl. 9:00 – 14:30: Vi tegner og maler opp en oppstilling/stilleben. Her skal du 
bruke øvelsene fra torsdag. Du kan jobbe med dette hele dagen. Du kan jobbe i bl.a. 
pastel, akryl eller olje. Du kan også fortsette med å jobbe med et annet bilde du velger. 
Til øvelsen trenger du et lerret i 30 x 40 cm eller stort papir og tegneplate. 
Kl 12:00 holder vi 30 min lunch.

Elev arbeid  Sam

Elev arbeid  Karin
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Lørdag kl. 9:00 – 14:30: Vi skal i dag male et portrett, det vil være en modell til stede. Dette er portrett hvor  
modellens tøy, farger i bakgrunnen, samt lys er viktige. Vi starter med å tegne den første timen, deretter maler  
vi resten av tiden. Jeg vil demonstrere løpende og kommer rundt og hjelper individuelt.  
Modellen vil være tilstede fra kl: 9:00 – 14:30. Til øvelsen trenger du et 30 x 40 cm eller 40 x 50 cm lerret.  
Kl 12:00 holder vi 30 min lunch.

Søndag kl. 9:00 – 14:30: Her velger du en av øvelsene fra uken og jobber utfra dette. Vi skal også snakke sammen 
individuelt om hva du skal male fremover etter kurset, slik at du kan fortsette og kommer videre i malingen din.  
E1'$!(,'0))%'-:!%#'+%*'4.#$!7%,,1/%'!")$&)%#%'./'*"'21,'49'.66/(2%#'+%*':2%,$%#'*"'$!(,'7.--%'+%*3
Kl 12:00 holder vi 30 min lunsj.
Kl 14:00 henger vi opp alt på veggene så alle kan se på hverandres bilder og så gjennomgår jeg  
bildene samlet innen vi runder av.

Høstakademi 10. – 13. oktober 2013
Tid Torsdag den 10. juni – Søndag den 13. juni – 9:00 – 14:30 
Sted Galleri Henriette Sonne, Storgata 21, 1440 Drøbak 
Pris F3G==5>'1)!,3'&%H!(?%5'$(+&'4#"!&'./'!(!%3'
Antall plasser 8 elever per kurs

Elev arbeid  Åse Elev arbeid  Konstance Elev arbeid  Gunn



Helgekurs på 3 dager - 8 elever  
for nybegynnere og viderekommende.  
Dato 18. – 20. Oktober 
Du mottar kursbevis etter gjennomført 
kurs.

Her er helgekurset for deg som har lyst 
til å komme i gang med å tegne og male 
portrett. 
Vi har to forskjellige modeller på dette 
kurset. Det vil gjennom hele helgen 
være fortløpende demonstrasjoner, 
men veiledning og typer oppgaver blir 
tilrettelagt individuelt. 
Dette kurset passer både for  
nybegynnere og viderekommende,  
og det vil hele tiden være mulighet for  
å stille spørsmål og få hjelp.

PORTRETTKURS 
.'/01'203%,0$$0'4(330

Portrettet er malt av Mona Lian elev fra Sommerakademiet “Få 

)31-#'+*3+3&$!#($-#!(#3-$%&$7+3,-$,)3*23-#-;$0(8-2-,3+*,-$2+.*$%&$

gullkorn, innføring i forskjellige medier, konkrete tilbakemeldinger 

på hva som bør styrkes og hva som fungerer i egen presentasjon/

maleri, være en del av et kreativt samhold, bli kjent med andre 

som deler lidenskapen for det skapende (skikkelig boost)”  

Mona Lian.



Programmet: 

Fredag'!,'IGJ=='>'<=J==J'E1'0))%#'6,($$%)'29#'#")*&'+.*%,,%)3'D%&'21,'2A#%',%&&'/7%)).+/()/'(2';2.#*()'*"'
begynner på bildet og får plassert modellen på lerret. Vi begynner med å tegne, dette er korte øvelser for å se  
formen i modellen.

Lørdag kl 9:30 - 15:30: fortsetter vi med vårt motiv, jeg kommer rundt til alle og vi jobber sammen på ditt bilde  
så du får mulighet til å stille spørsmål der du er i ditt bilde.

Søndag kl 9:30 - 15:30: kommer det en ny modell. Du vil da få muligheten til å gå i gjennom hele prosessen på nytt 
om hvordan du starter opp et portrett. Du får foto med hjem av begge modeller slik at du kan jobbe videre hjemme. 
Det vil være en felles presentasjon av alle bildene i slutten av kurset.

Helgekurs 18. – 20. Oktober 2013
Tid Fredag kl. 18 – 21 og lørdag kl. 9:30 – 15:30 og søndag kl. 9:30 – 15:30 
Sted Galleri Henriette Sonne, Storgata 21, 1440 Drøbak 
Pris'<3K==5>'%!$'+(&%#1(,%#5'1)!,'&%5'!(?%3'
Antall plasser 8 elever per kurs

PORTRETTKURS 
.'/01'203%,0$$0'4(330
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ELEVUTSTILLING  

.'03')!3)','I%0$
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ELEVUTSTILLING  

.'03')!3)','I%0$



Helgekurs i akvarell – 8 elever 
for nybegynnere og viderekommende.  
Dato 8. – 10. november 2013. 
Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Ulike akvarellteknikker demonstreres – tørre 
teknikker, våte, kombinasjoner og ekspressive, 
moderne akvarellteknikker hvor pigmentene får 
CL&%'1'+L%'2())3
Det blir maks. 8 deltagere. Det åpner for individu-
ell veiledning, enten du har liten eller mye erfaring 
med akvarell.  
Det gis oppgaver innenfor alle teknikker. Det vil bli 
gitt en teoretisk innføring i ulike temaer, som:  
materialer og verktøy bilder og komposisjon  
perspektivforståelse fargebruk og motivvalg.
Det utarbeides liste over utstyr du trenger som 
sendes ut i god tid til deltagerne. Det viktigste er 
kvaliteten på papiret. 

AKVARELLKURS  

.'/01'A(KL'H+K"%!31#03



A

Lørdag kl 10:00 – 16:00: Alle elever samles til en litt lenger demonstrasjon hvor vi 
snakker om bilder, komposisjon etc. Så går alle i gang med bildene sine. Det vil være 
bildemateriale, som kan inspirere, tilgjengelig for alle elever. Fortløpende utover dagen 
vil det være demonstrasjoner om perspektivforståelse, hvordan du bruker farger til å  
49'4()&($&1$!'%?%!&5'$(+&';21,!%'+.&12%#'*"'-:#'$%'%&&%#'./'2%,/%'&1,'*1)%'(!2(#%,,%#3' 
Vi avslutter dagen med at alle henger opp bildene sine til en felles gjennomgang.

Søndag kl 10:00 – 16:00: Alle elever samles og vi har en oppsummering av dagens  
program samt en demonstrasjon. Alle går så i gang med bildene sine. Det vil nå være  
%)'0)'(),%*)1)/'&1,'9'$&1,,%'$6:#$+9,'.+'-1,*%)%'$(+&'.+'*%&'21*%#%'4.#,:6%&'*"':)$!%#' 
å ta etter kurset. Vi avslutter dagen med at alle henger opp bildene sine til en felles  
gjennomgang.

AKVARELLKURS  

.'/01'A(KL'H+K"%!31#03

Helgekurs i akvarell 8. – 10. november 2013
Tid Fredag kl 18 - 21, lørdag og søndag kl 10 – 16 
Sted Galleri Henriette Sonne, Storgata 21, 1440 Drøbak 
Pris'F3<==5>'1)!,3'&%'./'!(?%3'
Antall plasser 8 elever per kurs

Programmet:

Fredag kl 18:00 - 21:00: Vi starter 
!2%,*%)'+%*'9'0))%'%)'6,($$'1'29#%'
hyggelige lokaler. Rolf vil starte med å 
introdusere helgens program. Det blir 
en kort introduksjon til hvordan du 
spenner opp papiret på platene samt 
materialer og verktøy. Etterpå vil det 
være korte demonstrasjoner i løpet av 
kvelden.



Helgekurs i iPad tegning - 12 elever
for nybegynnere og viderekommende.
Dato 2. og 3. november 2013
Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Vi er så heldige at Nikolai Lockertsen kommer og holder kurs hos oss i  
galleriet! Med en penn, en iPad og en app til 35 kroner lager Nikolai de  
"&#.,1/$&%'!")$&2%#!3'B,1'+%*'./',A#';2.#*()'./$9'*"'!()'&%/)%'69'1M(*'./'
bruke den som transportabel skissebok eller i jobben din. Gå ikke glipp av 
dette unike tilbudet. Her er alle velkommen.

Det er lurt å ha sin egen iPad med, men ikke et krav – du låne en av oss. 
Dette må dog avtales ved påmelding så det er klart til du kommer på kurset.

TEGN DE UTROLIGSTE 
KUNSTVERK PÅ IPAD  

.'/01'G,&(K!,'E(O&0%$#03



Programmet:

Lørdag'!,'I=J=='>'INJ=='E1'$&(#&%#';%,/%)'+%*'9'&('%)'!.66'!(?%'./'0))%'%)'6,($$'2%*'6%1$%)'#")*&'6#.$7%!&.#%)3
Nicolai introduserer helgens program. Alle har iPad`n sin klar og får hjelp til å laste ned ProCreate og SnapSeed 
samt logge seg på internett. Nikolai begynner med å vise hvordan du starter dine bilder mens alle følger det han 
gjør. Det vil være fortløpende øvelser der alle får teste ut de nye verktøyene. Det blir introduksjon til perspektiv, 
hvordan du lager dine egne penselstrøk og lagrer dem. Hvordan du tegner opp bildene dine og fargelegger dem.

Søndag kl 10:00 - 16:00 Alle elevene får kort oppsummert lørdagen og det blir anledning til å stille spørsmål og få 
gjennomgått noe på nytt hvis det er behov for det. Det blir introduksjon av 2 og 3 perspektiv verktøyene som er i 
programmet, samt hvordan du lager dine penselstrøk og lagrer dem til senere bruk. Du vil også få tilgang til en-
kelte av Nikolai´s egne penselstrøk. I dag blir det en mere dybdegjennomgang om hvordan du tegner opp bildene 
og bruker fargepaletten din.

Helgekurs i iPad tegning 2. og 3. november 2013
Tid Lørdag og søndag kl 10 – 16 
Sted Galleri Henriette Sonne, Storgata 21, 1440 Drøbak
Pris 2.200,-
Antall plasser 12 elever per kurs
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Henriette Sonne innehaver av Galleri Henriette Sonne, et av Akershus kjente  
galleri for moderne kunst. Stedet er utstillingssted for både norske kunstnere og 
utenlandske kunstnere.
O(,,%#1%&'%#'./$9'-($%'4.#'0,+$&"*1.%&'P,%Q&#1Q'M"&&L'R#%(&1.)$'$.+'+.&&.!'*%)'
4:#$&%'S+()*(6#1$'4.#'E1$"%,,%'P?%!&%#'1'T.#/%'1'<=I=3

Henriette Sonne er kjent i Norge, men har en lang internasjonal karriere bak seg i 
utlandet. Hun stiller primært ut i New York hvor hun bl.a. er utdannet innen portrett 
og landskap. Senest har hun hatt Solo Utstilling i new York som markerte hennes  
13 utstilling i USA. Andre utmerkelser er prismottakelse for arbeidet på Lovres 
8TBS'"&$&1,,1)/'1'M(#1$'./'B1%))(,%'1'U1#%)V%3

Henriette har eid en av Københavns største private maleskoler gjennom 4 år.  
Nå er hun og familien bosatt i Drøbak hvor hun arbeider og underviser. Maleskolen 
%#'CL&&%&'+%*'21*%#%'1))'1'*%&'!.$%,1/%'/(+,%'!%#(+1!!',.!(,%&'1'8&.#/(&(';2.#'*%&'
intime miljøet setter rammene for undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

!"#$%&'((#)%)*'&+%'%,'(%'(-)+.(/0%-#$%&'(%#(1-%+*12%+.,%3(4%.)%5.)+.(%+.,6*1789%  
- Galileo Galilei

HVEM UNDERVISER
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Rolf Guldbrandsen'%#'!7%)&'1'T.#/%'4.#'$1)%'$()$%,1/'./'".2%#&#"?)%'0)%'(!2(#%,,%#3
Hans bruk av lys i bildene og presise komposisjon er kjennetegnende for Rolf´s  
akvareller. Rolf er kjent både nasjonalt og internasjonalt. Senest er han antatt til  
Nordisk Triennale i Reykjavik, Nordisk Akvarellselskap, Island 2010.

Nikolai Lockertsen av en av Norges ledende animatører og illustratører.
W1,'*(/,1/'7.--%#'T1!.,(1'+%*'9',(/%'21$"%,,%'%?%!&%#';.$'8&.#+'8&"*1.$'1'X$,.3'@%#';(#';()'

7.--%&'+%*'0,+%#'$.+'W#.,,7%/%#%)5'Y(6&%1)'8(-%,&())5'Y.)&1!15'@(,2-#.#%)'./' 
Keepern til Liverpool.

Senest har Nikolai vært aktuell på Norge Rundt (NRK) og med sin iPad har han  
jobbet tett med Harald Zwart på Hollywood produksjonen «Mortal Instruments».

iPaden er alltid med ham og han bruker tiden på bussen til å skisse. Nikolai har lagd  
haugevis av kunstverk på iPad´n sin.

!:*))*%;'(%'11*%/<=>*0%4*)%*>%.;;*%(#*%+#;$62#;$6%?*4%4*)09%uttaler Nikolai.  
@:*)%*>%*)%2*>7*;)%?*>;)=-%7#>%,*/8%:*)%*>%,#A.1)%#/%4*)%7$(/*>*>%?*14./%A>'8%B*/%;'(%)*/(*%.%(*6)*(%
CD%).,*>%7=>%A'))*>.*)%/E>%)#,)8%:*)%,')&+*>%F+#)#6+#2%6#,%<*/%?'(1./?.6%6.))*>%#/%<#AA*>%,*4G% 

sier Nikolai.

HVEM UNDERVISER
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Galleriet ligger rett over for hagesenteret på Storgata i Drøbak.

Det er gratis parkeringer på bryggen og 2 timers gratis parkering på  
ZB()!,:!!(Z5'*%)'$%)&#(,%'6(#!%#1)/$6,($$%)'1'D#:-(!3

Velger du buss tar den kun 55 minutter fra Oslo sentrum, – den stopper rett 
utenfor galleriet.

Parkering

Galleri Sonne

Alle kursene avholdes hos Galleri Henriette Sonne i vakre Drøbak 35 min. i bil fra Oslo. 

Galleriet ligger idyllisk til i Storgata 21, i et gammet keramikk verksted. Galleriet er delt opp i 5 lokaler, i galleriet er 
det løpende nasjonale og internasjonale utstillinger av annerkjente kunstnere.

Kurslokalene er lyse og oser av historie og kreativitet. Lokalene hos Henriette passer meget godt både for  
undervisning og atelier, stedet har alle fasiliteter for undervisning.

Galleriet har en malerisk beliggenhet med masse motiver i umiddelbar nærhet. 

2-(%'*330%'1+'.'
H!KK0%,'4(330'()'Q!%&0%,3)
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?%,-!$'+310%-,#3,3)'TTDU.'Q%'$,/0
Hos Galleri Henriette Sonne tilbyr vi privat undervisning

Her får du konkret veiledning om hvordan du kommer videre, med utvalgte bilder hvis du er gått i stå. 

Ønsker du å gjøre mere ut av din kunst evt. komme deg ut og ha utstillinger, gir vi konkret veiledning på der du er 
og hvordan du kommer videre. Vi snakker om hva som skal til for å nå målet ditt. Jeg setter opp en liste med mål 
for et halvt til et helt år av gangen på hva du må jobbe med for å komme dit.

7,K"!&0/0K1,3)'-,!'0Q(#$'>TDU.
Ønsker du å få tilbakemelding på bildene dine via epost er dette mulig. Du kan sende meg opptil 4 bilder hvor vi 
blir enige om et forløp sammen. Forløpet vi inngår er over tre ganger. Du sender meg foto av bildene dine, de får 
du tilbakemelding på og så jobber du videre. Så sender du dem til meg igjen, når du har jobbet med det vi snakket 
om sist, og så får du ny tilbakemelding på det. Til sist avrunder vi med å snakke om videre jobbing eller sluttresul-
tatet på bildene. 

Send epost for bestilling av privat undervisning eller tilbakemelding til info@GalleriSonne.no

2-(%'*330%'1+'.'
H!KK0%,'4(330'()'Q!%&0%,3)
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Materiale 
pakken
Trenger du å kjøpe en startpakke så har vi sammensatt følgende.

Pakken inneholder: Akryl maling av Vallejo Akrylic Studio 125 ml

Ultramarine 
Cadmium Yellow 
Mars Yellow
Naphtol Crimson 
Titanium White
[(#$'B,(Q!

4 forskjellige pensler i str 1- 4 plus en grunnings pensel 
En linjal 50 cm
Et lerret 40 x 50 cm
En lerrets pose

Denne pakken koster 680,-
H2'>%&.>;'%IJD%;>%.%7#>+#14%).1%A$).;;%2>.6
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H030%0KK0'"0$,3)0K#0%'L(%'&+%#030
M9+%,*1)/'&1,'O(,,%#1'8.))%'$1)%'!"#$'%#'-1)*%)*%5'+%*'+1)*#%'%)'$6%$10!!'*(&.'%#'.66/1&&'&1,'*%,&(/%#%)'.+'
avmelding. For å gi deg best mulig undervisning har vi små grupper og for at vi skal kunne ha et slikt tilbud gjør 
dette at påmeldingene er bindende. 

RK,%'1+'L(%V,31%0$'L%!'I'&(//0'QI'&+%#
B,1#'*"'4.#;1)*#%&'4#('9'!.++%'69'!"#$%&'$&9#'*%&'*%/'4#1&&'9'$%,/%'!"#$%&'&1,'%)'())%)3'D('!()'*"'$%)*%'%)'+(1,'&1,'
info@gallerisonne.no om hvem som kommer istedet for deg. På grunn av våre små grupper kan vi dessverre ikke 
kompensere for tapt kurs. Reglene for påmelding er ifølge norsk lov.

R0$!K,3)
B%&(,1)/%)'$!(,'$!7%'1'.2%#%)$$&%++%,$%'+%*'*(&.%)'69'4(!&"#(%)'1'4.#!()&'(2'!"#$%&'./'%,%2%)$')(2)'$!(,'2A#%'
registreret på innbetalingen.

8-/0K1,3)#)0"W%
Avmeldingsgebyr beregnes på følgende måte: Avmelding før avmeldingsfrist medfører ikke gebyr. Ved avmelding 
etter avmeldingsfristen er gebyret på 100% av kursavgiften.

4W&1(/
Hvis underviseren er syk eller forhindret fra å komme skal timene erstattes med en annen helg/eller dag.
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VÅR- OG HØSTKURS – fast 1 gang i uken.

Starter nye kurs tirsdag den 27/8 – 10/12 Kl 10 – 13 eller kl 19 - 22

Starter nye kurs onsdag den 28/8 – 11/12  Kl 9:30 – 12:30 eller kl 18:30 – 21:30

2;EH;9BA4
“AKRYL FOR ALLE” ABSTRAKT OG FIGURATIVT - med Henriette Sonne, 20. – 22. september, Pris 2.200,-

HØSTAKADEMI - med Henriette Sonne, 10. – 13. oktober, Pris 3.800,-

PORTRETTKURS - med Henriette Sonne, 18. – 20. oktober, Pris 2.900,-

TEGN DE UTROLIGSTE KUNSTVERK PÅ IPAD - med Nikolai Lockertsen, 2. - 3. november, Pris 2.200,-

AKVARELLKURS - med Rolf Gulbrandsen, 8. – 10. november Pris 3.200,-

“AKRYL FOR ALLE” ABSTRAKT OG FIGURATIVT - med Henriette Sonne, 15. – 17. november, Pris 2.200,-


