Priser och lite info på Sommarkurser.!
17-22/7 2017 Medevi Brunn	

I Medevi målar vi i 6 dagar. Vi startar kl13.00 första dagen övriga dagar 9.30. Vi
målar 4 tim och har lite kaffepaus i halvtid. Eftermiddag och kväll finns möjlighet för
gemensamma aktiviteter, måla, läsa mm. Vi kommer att göra några utflykter.
Medevibrunn är trevligt även för medresenär som vill ha lite semester.!
Vi håller till i ett gammalt hus på 2a våning ej hiss. Målar ute så mycket vi kan.
Det finns ett värdshus och ett café på området. Vill man laga egen mat eller värma
finns det vandrarhemskök. Boende fixar var och en på Medevi Hotell som ordnar
både hotell och vandrarhemsboende. Tel dit är 0141-91100 Tala om att du hör till
målarkursen med Borås Målarskola.
Du kan vara helt nybörjare eller redan måla alla är lika välkomna.
Pris för kurs är 2500:- mån-lö material tillkommer. Jag använder bara miljövänliga
färger.
Kursavgiften sätts in på bg 5363-5819 senast 30/6
Jag har kortläsare, swish för kontantköp under kursen.
Vid avbokning återbetalas halva avg fram till 2/7. Därefter endast mot läkarintyg.	


28-30/7 2017 Gesebol	

I Gesebol målar vi i 3 dagar. Vi startar 10 och håller på till ca17.
Vi håller till ute, vid regn är vi i vårt gamla 1800 tals hus. Du har med egen mat.
Finns möjlighet att värma i mikro. Kaffe, te och mjölk har jag, så lite tilltugg kan du
också ta med.
Vi har lunch mitt på dagen.
Du kan vara helt nybörjare eller redan måla. Alla är lika välkomna.
Finns ej affär eller övernattningsmöjligheter här. Närmaste övernattning är Borås 2
mil. Affärer finns i Bollebygd och Sandared 1,3 mil härifrån.
Pris för kurs är 1900:- fred-sönd material tillkommer. Jag använder bara
miljövänliga färger.
Kursavgiften sätts in på bg 5363-5819 senast 15/7
Jag har kortläsare. swish för kontantköp under helgen
Vid avbokning återbetalas halva avg fram till 18/7 Därefter endast mot läkarintyg.!

Välkomna!	

Helén Liz Stenberg	


