Höstterminen 2019

Borås Målarskola
Nu är sommaren på gång att gå över i höst och då startar terminskurserna
på Borås Målarskola. Det har varit flera sommarkurser med sol, skratt,
glädje, fika, upplevelser mm en härlig sommar. Nu ser jag fram mot en lika
fin höst.
Jag hoppas vi ses i någon av grupperna. För jag är övertygad om att,

”Alla kan måla”
Ojämna veckor start v 35
Ons
To
To

17.30-20.30
9.30-12.30
17.30-20.30

Jämna veckor start v 36
Tis
17.30-20.30
Ons 9.30-12.30
Ons 14.00-17.00

Målardagen i Herrljunga

Kurser i Akvarell eller Olja är varannan vecka, 3 tim/gång 8 ggr. Blandade grupper. Vi startar v.35 o v.36
Vet man att man ej kan vid något tillfälle så går det bra att ta igen i annan grupp samma termin och i mån av plats.

Priser
Dagkurser
1790:Kvällskurser 1990:Vill man gå i fler kurser är kommande kurser rabatterade.

Anmälan till:
lizhelen@malarskolan.se
eller 0704-151570
Skriv din adress o tel samt vilken tid och
teknik du är intresserad av.

bg 5363-5819 (Kraft o inspiration, Borås Målarskola)
Material finns att köpa på Målarskolan. Miljövänligt
Borås Målarskola
Värmlandsg 25 E
504 37 BORÅS
0704-151570

Sommarkurser 2020
Grekland 21-28 Maj (v.21-22)
Herrljunga 27 juni (v26)
Gesebol 10-12 juli (v.28)

Välkomna till Målarskolan!
Helén Liz Stenberg

Vänd

Välkommen till Borås Målarskola!
Ta med:
För dej som målar i akvarell så är det bra om du kan ta med 2 plattor att klistra upp papper på storlek ca 40x50,1 rulle maskeringstape,
2 burkar att ha vatten i och en hushållsrulle. Har du svårt att få tag i plattor till första gången så tror jag att det finns så ni kan låna.
Till er som vill måla i olja så finns allt på målarskolan
Oömma kläder
Fikat:
Vi har en liten fikapaus på mitten av kursen. Var och en tar med tilltugg.
Det finns en Espresso kaffemaskin där man kan göra koffeinfritt kaffe, fettfritt kaffe, och vanligt kaffe med mer smak. Det kostar 10:-/
kopp. Det är krav och fairtrade, handplockade mogna bönor som rostas i låga temperaturer. Därför mer hälsosamt.
Tevatten och vanligt kaffe kommer jag att stå för på målarskolan.
Rengöring:
Jag har grupper på målarskolan som kommer på ”event” bl.a. sydagar så det blir lite olika verksamheter i lokalerna. Därför är det extra
viktigt att:
1. All penseltvätt är i köket och toaletter används ej till penseltvätt.
2. Torka av bord och runt efter kurs så nästa kommer till en ren plats.
3. Innetofflor på i lokalen. Vill du kan du ta med egna. Jag har några.
Avgift:
Avgiften är olika för dag och kvällskurs. Dagkursen kostar 1790:- och kvällskursen 1990:- Du kan ta igen missade gånger i annan grupp i
mån av plats och samma termin. Därför är det också bra om du meddelar mig när du ej kan komma, så någon annan kan få din plats.
Kurs hösten 2019
Terminen startar v.35 och v.36.
Värmlandsg 25 E
504 37 BORÅS
www.malarskolan.se
0704-151570

Välkomna!
Helén Liz Stenberg

