
Dette indgår i prisen:

Transport fra og til lufthavnen Mytilini ved samlet ankomst og 
afrejse.
 En uges inspiration og undervisning ved Lars Kristian Hansen.
1 uges ophold på hotel Irini.
Fernisering med deltagelse af lokalbefolkningen og byens 
gæster.
Sort og hvid akrylmaling.

Flybillet indgår ikke i prisen.

Vi anbefaler flyrejse via Athen til Mytilini med Aegean airlines.
.Udrejse:
Fx afgang fra København 20. sept. kl. 11:30 ankomst via Athen til 
Mytilini 17:45.
Hjemrejse:
Afgang fra Mytilini 28. sept. Kl. 7:40 ankomst til København via 
Athen 15:40.
Disse Flex-billetter er til salg lige nu til 3.141,00 kr.med 
Jeg vil gerne kontaktes og være med ved køb af flybilletter.

Tilmelding til rejsearrangør:
 Britta Ulbrandt
Tlf. og sms 3020171. E-mail: britwhitster@gmail.com

Betaling: Halvdelen betales snarest efter tilmelding og 
restbeløbet betales i € ved ankomsten til Plomari

Deltagerne er selv ansvarlige for at have/købe de relevante 
forsikringer og dokumentere det.

Det ekspressive maleri og udtryk
Malekursus med Lars Kristian Hansen

20. til 27. september 2020
I Plomari på den græske ø Lesbos

En uge med fordybelse i det ekspressive maleri.

Program for ugen veksler mellem:

Fælles oplæg med undervisning, inspiration, 
demonstration, øvelser, diskussion, ekskursion, samt 
individuel vejledning og eget arbejde. 

Et kursus som kan give inspiration og afsæt ifht. 
udvikling og undersøgelse af dit eget håndelag og 
udtryk.

Tilmelding og mere information til Lars Kristian Hansen 22569878 
eller sms til Britta Ulbrandt   30201711

Pris for 1uge i delt dobbeltværelse 6.600,00 kr. 
Enkeltværelse koster  1.900,00n kr. mere.

mailto:britwhitster@gmail.com


Deltagerne bor på Hotel Irini hvor alle værelser har uhindret 
udsigt over Ægæerhavet.
Plomari er en uspoleret by, et sted hvor man føler sig godt 
tilpas og hvor man bliver hilst velkommen med stor 
hjertelighed.
 Vi har to af byens bedste spisesteder lige udenfor døren og 
inde i centrum vrimler det med charmerende  
 kafenions og hyggelige taverner hvor både de lokalet 
grækere og vi kan nyde en svalende drink enten i sol eller 
skygge.
Plomari serveres ikke "turist-guf" men autentisk græsk mad
og velsmagende Meze eller et større måltid med græske 
specialiteter.

Forløbet af ugen.

Vi mødes hver dag på malerpladsen kl. 9:30 til oplæg og 
opsamling ved Lars. Vi maler frem til kl. 13:30. 
Efter frokost og eget overskud er eftermiddagen til 
fordybelse i maleriet, afslapning, eller mulighed for 
ekskursion.
Kl. 19:00 mødes vi  og taler om dagens arbejde og går 
derefter vi ud og spiser sammen.
Kurset afsluttes med en hyggelig fernisering.

Materialer:

Udover de materialer der indgår i prisen medbringer deltagerne 
selv:
Pensler,  store spartelknive, akrylmaling og tegnegrej, samt tape, 
mange ekstra stykker papir (store og små)og løse lærreder som 
kan rulles og pakkes med i bagagen.
I begrænset omfang kan man købe ekstra lærreder og papir til 
kostpriser 
Der stilles staffeli og malerplader til rådighed
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