
Möt våren i Nerja 
Akvarellkurs 16-20 mars 2015  
 

 

Efter 25 års arbete med bild via ganska motsträviga material så 
som grafik, äpplen, potatis och akvarell har jag funnit vägar att 
komma runt känslan av hinder och respekt för både material 
och storlek. De kunskaperna vill jag förmedla vidare och dela 
med mig av.  Men jag kommer också att vägleda var och en att 
komma lite närmare sitt eget personliga uttryck. Vi har både 
gemensamma och personliga genomgångar.   
 
Några samlande ord för dagarna är färg och form, ljus och 
närvaro.   
Växterna, naturen och bergen är våra följeslagare under hela 
veckan och jag gör dagligen demonstrationer med 
utgångspunkt från dessa. 
 
Eget material medtages 
Oftast visar jag på 600 grams Archepapper och använder tuber 
av Winston och Newtons färger. Lite större blandkoppar och 
platta breda penslar är också bra när man vill måla stort och 
flödigt. Har man glömt något, finns det en välsorterad 
konstmaterialbutik i Nerja, de öppnar dagligen efter siestan kl 
17 så det finns gott om tid att gå dit på kvällarna.   
 

 
Fakta och priser 
Anmälan till kurs genom inbetalning i förskott 1500:- via faktura, därefter senast tre veckor före kursstart 
2500:- via faktura.  Kostnaden omfattar min avgift och hyra av kurslokal Nerja.  
 
En av dagarna gör vi en heldagsutflykt i bergen med guidning av Life Adventure. Spännande resa med både 
kunskap och starka naturintryck. Vi får också tid för att måla på en gård med underbar utsikt, där god mat 
och dryck kommer att serveras. Denna dag kostar 63 euro p/p, som samlas in kontant under första 
kursdagen.  
 
Boende 
På Hotel Nerja Club. Prisförslag singelrum inkl frukost tex 7 dagar, 15-22 mars. ca 2400:- Boendet betalas 
vid hemresa. Vid anmälan till mig anges om man vill ha enkel eller dubbelrum och om det finns speciella 
önskemål kring mat. Hotellet tillgodoser noga alla önskemål kring laktos och glutenfritt mm.  
 
Resa 
Flyga till Malaga: Bokas flyget i god tid kan man få riktigt låga priser.  
Vi flyger oftast med Norwegian air alt Ryan air.  Var och en bokar och 
betalar sin flygresa. Hotellet hjälper oss att boka transfer.  
 
 
Varmt välkommen med frågor   
Emma  
emma@emmas.se  
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