Tilmelding/Bestilling
20 84 60 68

FOF Gentofte
Ordrupvej 60
2920 Charlottenlund
Tlf. 3963 7010

Der tages forbehold for ændringer i dette program.
My Travels almindelige rejsebetingelser gælder.

FOF Gentofte
39 6 3 7010

At Rejse & Male

med billedkunstner

Inge Hornung
20 84 60 68

Mallorca
Direkte fra København og Billund
1.-8. maj 2010

©

Inge Hornung

Teknisk Arrangør My Travel

I samarbejde med billedkunstner Inge Hornung,
har FOF Gentofte og My Travel sammensat et
program, hvor vi sætter fokus på en ferie fyldt
med spændende oplevelser og kreativ udfoldelse.
På Mallorca, Puerto de Soller opleves de gamle
sandfarvede huse, den smukke bugt med bjergene i baggrunden. På vores ture rundt, måske
med det lille tog til Palma, ser vi smukke byer og
bjerge. Vi maler små skitser til brug til en større
avarel eller akryl på lærred,.
Den teoretiske undervisning vil foregå på hotellet.

Mallorca, Puerto de Soller
1.-8. maj 2010

Hurtig bestilling tilrådes.
• Pris kr.5.695,- pr. person i delt dobbeltværelse, med halvpension.
• Eneværelse kr. 6.495,•
•
•
•
•
•

Depositum kr.1.500,- til FOF betales straks
Undervisning samt halvpension inkl.
Rejseforsikring samt afbestillingsforsikring
(kr.225) ikke inkl. (anbefales)
My Travels bestemmelser for pakkerejser
gælder.
Hvis, på egen foranledning ændring eller
afbestilling må depositum påregnes tabt.
Materialer til malekurset er IKKE inkl. og
må selv medbringes. Kan købes hos BMBware, Vesterbrogade 122, Kbh. V

Inden afrejsen, vil Inge Hornung, om muligt,
samle deltagerne på Ordrupvej 60.
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, formiddag, indkvartering samt velkomstmøde.
Dag 2
Kl.9-11 Farveteori, akvarel, akryl, pastel. Fælles
Kl 11-12 Øvelser, fælles
Kl 12-ca.16. Der males selvstændigt efter eget
valgt motiv.
Kl. 16-ca.18 Evaluering af dagens arbejder.
Dag 3
Heldagstur, med skitseblok og farver. Ikke inkl.
Dag 4
Kl. 9-11 Teori, kolde og varme farver samt perspektiv ved hjælp af farver. Fælles
Kl. 11-12 Øvelser. Fælles.
Resten af dagen males selvstændigt efter inspiration eller skitser fra dag 3.
Kl. 16-ca.18 Evaluering
Dag 5
Kl. 9-11 Teori: Komposition samt lys og skygge.
Resten af dagen males selvstændigt.
Kl. 16-ca.18 Evaluering
Dag 6
Kl. 9 mødes vi og tager evt. tog eller
bus til en af de nærliggende bugte
eller byer. Ikke Inkl.
Kl. 16-ca.18 Evaluering
Dag 7
Kl. 9-11 Opsamling på teorien, især
kolde og varme farver.
Resten af dagen males selvstændigt
Kl. 16-......? Afslutning
Dag 8
Hjemrejse til København, efter en forhåbentlig oplevelsesrig tur!

Hotel Marina
Puerto de Soller

Idyllisk hotel nær lille strand, for foden af bjergene.
Herfra kan man tage den charmerende sporvogn,
gennem haver og appelsinlunde, op til Soller,
hvorfra der kører et lille tog, med flere stop, ind til
Palma.
Hotellet har poolområde, restaurant og bar!

Inge Hornung
har gennem mange år undervist både privat og i samarbejde
med FOF, og har haft flere billeder på censurerede udstillinger.
Vi 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

Hvis gruppen nogle dage ønsker at tage ud
på egen hånd, er Inge Hornung villig til,
eventuelt, at tage med den største gruppe?

FOF Gentofte: 39 63 70 10

Der tages forbehold for ændringer i dette program.

