Tilmelding/Bestilling

Malerejse
I Rembrandts fodspor

FOF Gentofte

og billedkunstner

FOF Gentofte

39 63 70 10
fof@fof-gentofte.dk
www.fof-gentofte.dk
Der tages forbehold for ændringer i dette program.
Alfa Travels almindelige rejsebetingelser gælder.

Inge Hornung
Sejltur på Hollandske floder
I vores egen båd
Direkte fra København
5.-12.september 2009

Teknisk arrangør Alfa Travel

Sejltur på de
Hollandske
floder.

5.-12. september 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I vores helt egen
båd

Hurtig bestilling tilrådes.
Pris kr. 9.495,- med næsten alt
Helpension, te, kaffe m.m. inkl.
Heraf depositum til FOF kr. 1.500,Alle får enekahyt
Undervisning inkl.
Rejseforsikring samt afbestillingsforsikring ikke inkl.
Alfa Travels bestemmelser for pakkerejser gælder.
Hvis, på egen foranledning ændring eller afbestilling beregnes et gebyr til
FOF Gentofte på kr.500,-

Materialer til malekurset er IKKE inkl. og må selv medbringes. Kan købes hos
BMBware, Vesterbrogade 122, Kbh. V
I samarbejde med billedkunstner
Inge Hornung, har FOF Gentofte
sammensat et program, hvor vi
sætter fokus på en ferie fyldt med
spændende oplevelser og kreativ
udfoldelse.
Vi følger floderne i Rembrandts
eget land. Der hvor han fik inspiration til at male!
Vi prøver det samme i små skitser, akvarelbilleder eller
akryl
Malerejse i vores egen båd, med enekahyt til alle. Helpension, kaffe, te, undervisning turguide m.m.
En fantastisk sejltur gennem Hollands floder.

Tilmeld til Inge nu 20 84 60 68

Inden afrejsen, den 5.
september 2009, vil Inge
Hornung om muligt samle
deltagerne.
Inge kommer her med
foreslag til materialer og
forberedelse til rejsen.
Vi maler alle dage, og der
bliver undervist i
grundlæggende farvelære,
kolde og varme farver, komposition, lys og skygge m.m.
Rejsen/kurset er for begyndere som øvede!

Program:
Dag 1
Ankomst og indkvartering.
Evt. information om ugens program?
Dag 2
Kl.9-11 Farveteori, akvarel, akryl, pastel, fælles
Kl 11-12 Øvelser, fælles
Kl 12-ca.16. Der males selvstendigt efter eget
valgt motiv.
Kl. 16-ca.18 Evaluering af dagens arbejder.
Dag 3
Maledag på båden.
kl.16-ca.18 Evaluering af dagens billeder.
Dag 4
Kl. 9-11 Teori, kolde og varme farver samt perspektiv. Forskellige teknikker, krydret med kridt
og oliepastel.
Kl. 11-12 Øvelser, fælles.
Resten af dagen males selvstendigt.
Kl. 16-ca.18 evaluering
Dag 5
Kl. 9 Akrylteknik. Resten af dagen males på
båden.
Kl.16-ca.18 evaluering
Dag 6
Kl. 9-11 Teori: Komposition samt lys og skygge.
Resten af dagen males selvstendigt.
Kl. 16-ca.18 evaluering
Dag 7
Kl. 9-11 Opsamling på
teorien.
Resten af dagen males
selvstendigt
Kl. 16-......? Afslutning
Dag 8
Hjemrejse til København, efter en forhåbentlig oplevelsesrig
tur!

Båden Amsterdam
Dette er vores helt egen charmerende båd,
som skal fører os sikkert gennem de Hollandske floder.
Vi finder måske Rembrandts inspiration, nyder
det skiftende landskab med marker og blomster.
Alle får sin helt egen kahyt, men vi spiser og
hygger os sammen.
Kaptejnen har før sejlet med malehold, og vil
føre os gennem det maleriske flodlandskab.
Ruten vil blive bestemt i løbet af foråret.
Inge Hornung har gennem mange år undervist
både privat og i samarbejde med FOF, og har
haft flere billeder på censurerede udstillinger.

Inge Hornung har bl. a. arrangeret malerejser
til Kreta, Santorini, Azorerne, Korsika. Guadeloupe, Lesbos, Samos, Bali.
Billeder herfra kan ses på:

www.ingehornung.dk
info@ingehornung.dk
Mobil: 20 84 60 68

FOF Gentofte, Ordrupvej 60, 39 63 70 10

Der tages forbehold for ændringer i dette program.

