
 

18. - 24. juni 2022  

KAJAK OG AKVAREL Kursusleder: Gunnar Hansen  

 

 

 

 

 



KURSUSOVERSIGT:  

Med kajakken kommer vi tæt på naturen. Her opsøger vi interessante motiver ved de 
spektakulære kyster rundt om Mors. Der fastholder og arbejder vi med motiver, med blyant, 
akvarelfarve, pensel og papir. Når vi ikke er på Limfjordens vande, arbejder vi i, og omkring, 
højskolens værksted med farveøvelser og akvarelteknikker. Der vil løbende være mulighed for at 
øve forskellige kajak færdigheder: Ro-, styre- og redningsteknikker. En nødvendig forudsætning er 
dog, at du ikke er bange for vand, og at du kan svømme. Du kan også glæde dig til at være en del 
af højskolelivet med morgensamlinger, kunstforedrag, fællestur og festlige måltider.  

Havkajakker med udstyr kan lejes på højskolen for kr. 600,- (skal bookes ved tilmelding). Der skal 
påregnes en mindre materialeudgift.  

Materialer til tegning og akvarel tager vi med i kajakkerne, og arbejdet vil hovedsaglig forgå på 
strandene nær fjorden og i havnene. 
Der vil for det meste være individuel undervisning, og fælles opsamling og gennemgang hver dag.  

Det vil være en fordel at tage vandtætte poser til tørt tøj og materialer med. 
Der er mulighed for at købe materialer til akvarel og tegning på skolen, hvis man ikke selv 
medbringer.  

 

Ugeprogram:  

Lørdag den 18. juni 2022: 
Fra kl. 15.00 Ankomst, kaffe/the, indkvartering og rundvisning v. Pierangelo Pompa 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Aften: Intro til kurset ved Jens Bredholt , Anne Riis Bovbjerg, Gunner K Hansen og Pierangelo 
Pompa.  

Søndag den 19. juni 2022: 
08.00: Morgenmad 
09.00: Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
Formiddag: Tegne og akvarel øvelser på værkstedet 
12.00: Middag 
Eftermiddag: Sejltur med med kajak træning og Akvarel opgave. 
18.00: Aftensmad 
19.00: Forestilling med Kai Bredholt og Erica Sanchez: Flamenco og sanger vært Pierangelo Pompa 

Mandag den 20. juni 2022: 
08.00: Morgenmad 
09.00: Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
9.30 -17.30 Heldagstur fra Ejerslev havn til Feggeklit med male stop og opgaver.  
18.00. Aftensmad 
Aften: Værkstedsaften med opgave indslag v. Pierangelo Pompa 



Tirsdag den.21. juni 2022: 
08.00: Morgenmad 
09.00: Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
9.30-17.30: Heldagstur. Sejltur rundt Hanklit med mulighed for at arbejde med motiver både 
forover og forneden af klinten. 
18.00: Aftensmad 
Aften: Værkstedsaften med indslag v. Pierangelo Pompa 

Onsdag den 22. juni 2022:  

08.00 Morgenmad  
09.00 Morgensamling v. Pierangelo Pompa 
9.30-17.30: Heldagstur. Sejltur fra færgelejet Nees sund til Doverodde i Thy med male stop og evt. 
museumsbesøg v. Pierangelo Pompa 
18.00 Aftensmad 
19.30 Værkstedsaften med indslag fra skolen og gennemgang  

Torsdag den.23. juni 2022: 
08.00: Morgenmad 
09.00: Morgensamling, program vil løbende fremgå  
Formiddag: mindre sejltur 
12.00: Middag 
Eftermiddag: Oprydning, gennemgang og udstilling 18.30: Festmiddag, fest - Sankt Hans Aften  

Fredag den 24. juni 2022: 
kl. 08.00 Morgenmad  
kl.09.00 Morgensamling og afrejse 

Kunstkursets andre linjer er ”Akvarel & Tegning" og "Maleri”. Vi er sammen med de øvrige linjer i 
morgensamling, aftenarrangementer og ekskursion.  

Ret til programforbedringer forbeholdes.  

 


