
Kunstrejse til Andalusien
søndag d. 12.3 - søndag d. 19.3 2023

Lær serigrafi og vær kreativ og oplev kultur og 
natur i Sydspanien. Udflugt til bl.a. Malaga og flere 
besøg på caféerne i lokalbyen. Ophold i privat villa 
uden for lokalbyen med meditativ udsigt til bjerge 
og landskab.

Flyrejse
Direkte retur-flyrejse Kbh-Malaga (incl. 10 kg kabinebagage 
og tillæg for 20 kg bagage). Transport til/fra lufthavn, ca. 15 
minutters kørsel til opholdssted.

Opholdssted 
Villaen er beliggende uden for lokalbyen Alhaurin de la Torre. 
Huset består af i alt 5 værelser, 3 badeværelser + gæstetoilet, 
opholdsstue, køkken m.m. Stor terrasse med pool og udsigt til 
marker og bjerge mod sydøst. Grunden er på 13.000 kvadrat-
meter og er beplantet med oliven- og frugttræer, samt et rigt 
udvalg af palmer og kakti. 

Mad
Morgenmad er inkluderet i prisen. 
Frokost og aftensmad aftales nærmere. Mulighed for at lave 
mad i huset eller spise ude.

Udflugter
Udflugt og fotojagt i Malaga incl. seværdigheder. Det er et 
smukt naturområde med adskillige attraktioner fx Caminito 
del Rey, El Torcal m.fl. Jævnlige besøg i Alhaurin del Torre, 
den nærmeste lokalby.

Kursus i serigrafi 
Lær hele processen, 2-3 dage á 4 timer.
Frit brug af værksted til at lave tryk. 
Tryk på papir, tekstil mm. 
Få lavet dine motiver på trykramme/stencil.
Akrylmaling og tekstilfarve haves (afregnes).
Medbring gerne egne trykmaterialer.
Serigrafi-kursusbeskrivelse på næste side

Tidsplan 
Der bliver 2-3 dage med serigrafi-undervisning, mulighed 
for flere udflugter og cafébesøg om aftenen. Når holdet er på 
plads laves et program for ugen.   

Pris og tilmelding 
Deltagerpris kr. 7.000 for delt dobbeltværelse og kr. 8.200 for 
enkeltværelse (momsfri pris for private). Tilmelding via email 
til André. Tilmeldingsfrist d. 31.12.

På næste side flere fotos, en serigrafi-kursusbeskrivelse og en 
lille introduktion til serigrafi.

Du er velkommen til at kontakte mig for mere information.
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Serigrafi kursusbeskrivelse
Fotografier, tekst og grafik kan trykkes på næsten alle flader 
med en trykramme. Lær hvilke muligheder du har for at lave 
tryk på lærred, pap, sten, tekstil, plastik, metal, glas m.m. 

Ressource-venlig metode og genbrug styrker kreativiteten. 
Inspirerende vejledning med fokus på nye idéer og professio-
nelle løsninger.

Kursus-indhold
- Indledning til serigrafi, anvendelsesmuligheder og eksempler
- Hvordan en trykramme laves med trælister, væv og emulsion
- Billedredigering af fotos, tekst og grafik til trykmotiv
- Trykrammer med fotos, tekst og grafik til fri anvendelse
- Support og løsninger til alle typer opgaver

Få dine egne motiver på trykramme/stencil
Medbring dine motiver som JPG-filer i max. kvalitet på en 
USB og vi besøger flere steder, hvor du kan ta´ fotos.

Materialer at trykke på 
Jeg forventer at ha´ papir til at trykke på (afregnes efter for-
brug), men du må gerne medbringe egne trykmaterialer.

Prisliste for trykrammer/stencils følger.

Kunstrejsen foretages på eget ansvar.



Introduktion til serigrafi - uddrag fra bogen Serigrafi-bogens kapitler og indhold


