
 

KUNSTKURSUS - TEGNING OG AKVAREL  

18. - 24. juni 2022 
Kursusleder: Anne Riis Bovbjerg og Pierangelo Pompa  

 



KURSUSOVERSIGT:  

At hengive sig til at lave billeder, at få det sete omsat til et personligt udtryk, er på samme tid en 
kamp og en glæde. 
Gennem fælles oplæg og øvelser i at bruge tegneredskaber og pensel, blande farver, sætte streger 
og komponerer billeder får du træning i at se, finde og indkredse dit motiv.  

Dagligt vil der også være en fælles gennemgang af dagens arbejde. 
Undervisningen foregår dels på højskolen- men forhåbentligt mest i det omkringliggende 
inspirerende landskab med fjord, klinter, himmel , dyr og planter. 
Vandreture med skitsebog håber jeg på. 
Kurset er for alle uanset niveau. 
Du kan vælge kun at tegne eller male akvarel - der er mulighed for begge dele.  

Underviser Anne Riis Bovbjerg og Pierangelo Pompa højskolelærer.  

Ugeprogram  

Lørdag d. 18. juni 2022  

Fra kl. 15.00 Ankomst, kaffe/the, indkvartering og rundvisning 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Aften: Intro til kurset ved Jens Bredholt , Anne Riis Bovbjerg, Gunner K. Hansen og Pierangelo 
Pompa.  

Søndag d.19. juni 2022 
08.00 Morgenmad 
09.00 Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
Formiddag: på værkstedet tegneøvelser 
12.00 Middag 
Eftermiddag: fortsættelse af formiddagens øvelser og introduktion til akvarel. 
18.00 Aftensmad 
19.30 Forestilling med Kai Bredholt og Erica Sanchez: Flamenco og sanger vært Pierangelo Pompa 

Mandag d. 20. juni 2022 
09.00 Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
Formiddag: på vandring med skitsebog i landskabet omkring højskolen 12.00 Middag 
Eftermiddag: fortsættelse af formiddagens arbejde ved Skibsted strand 18.00 Aftensmad  

Aften Værkstedsaften ved Pierangelo Pomba med indslag fra skolen og gennemgang.  

 

Tirsdag d. 21. juni 2022 
08.00 Morgenmad 



09.00 Morgensamling v. Pierangelo Pompa  
9.30 - 17.30 Heldagstur til Jens Søndergaard museet i Heltborg og Stenbjerg med landingsplads på 
stranden v. Pierangelo Pompa 
18.00 Aftensmad 
19.30 Værkstedsaften ved Pierangelo Pompa med indslag fra skolen og gennemgang.  

Onsdag d. 22. juni 2022  

08.00 Morgenmad  

09.00 Morgensamling , program vil løbende fremgå. 
Formiddag: arbejde med figur i landskabet, mennesker og dyr. 
12.00 Middag 
Eftermiddag arbejde med figur i landskabet, mennesker og dyr. 
18.00 Aftensmad 
19.30 Værkstedsaften ved Pierangelo Pompa med indslag fra skolen og gennemgang.  

Torsdag den 23. juni 2022 
08.00 Morgenmad 
09.00 Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
Formiddag færdiggørelse og fordybelse i egne udvalgte motiver  
12.00 Middag 
Eftermiddag gennemgang af billeder udstilling og fernisering  
18.30 Festmiddag, fest – Sankt Hans Aften vært Pierangelo Pompa 

Fredag den 24. juni 2022 
08.00 Morgenmad  
09.00 morgensamling v. Pierangelo Pompa  

herefter afrejse  

Kunstkursets andre linjer er ”Maleri" og "Akvarel og kajak”. Vi er sammen med de øvrige kurser i 
en fælles morgensamling, aftenarrangementer og ekskursioner.  

Ret til programforbedringer forbeholdes.  

 


