Hotel Normandy, Cap d`Ail

BJØRGE RØDFJELL
Idyllisk malekurs i Syd-Frankrike
26. mai – 1. Juni 2020

Ta sommeren på forskudd og opplev den blomstrende våren i Cap d`Ail på Alpes Côte
d´Azur i Syd-Frankrike. Den franske riviera er nå på sitt beste med deilig sol og behagelige
sommertemperaturer. Med verdensberømte Monaco som nærmeste nabo har vi gleden
av å invitere kreative kunstnere til å pakke med seg pensler og lerret og bli med på en
uforglemmelig malereise ledet av billedkunstner Bjørge Rødfjell.
Rødfjell har drevet sin egen maleskole siden 2015 og er, i tillegg til sitt eget kunstnerskap, en
ettertraktet kursholder i innland og utland. Han er lidenskapelig opptatt av håndverket som
ligger bak et hvert maleri, abstrakt eller figurativt, og underviser i tegning og maleteknikker, i
sin enkle og geniale fargeteori og materiallære. Sammen med disse teoriene setter man
kunnskapen i praksis med lære om komposisjoner, fargeblanding og tegneteknikk. Alle hans
kurs er tilpasset den enkelte deltager, så her kan du være nybegynner eller erfaren.

Monaco
Kursinnhold: Bjørge underviser i hvordan du skal bygge et maleri fra begynnelse til slutt. Han
gjennomgår hele prosessen fra tegning, grunnleggende komposisjon og fargeteori enten du
ønsker å male figurativt eller abstrakt. Vi fordyper oss i hvordan man blander farger og
utfordrer de ulike maleteknikkene. Vi jobber med lys- og skyggelegging og maler i de vakre
omgivelsene vi befinner oss i. Bjørge er en svært inspirerende kursleder og en meget dyktig
og særegen billedkunstner som vet å trylle frem den naturlige kreativiteten i hver og en av
sine kursdeltagere.
Du velger selv om du ønsker å male et bestemt motiv eller et fra omgivelsene. Du
bestemmer selv hvor mye du ønsker å male og kan så klart gjerne ta deg en liten time-out på
stranden om du ønsker det. Undervisningen er fra 27. mai til 30. juni.
Pris: kr 12 500. Prisen inkluderer seks overnattinger (26. mai til 1. juni) i dobbeltrom
inkludert alle måltider (unntatt på utflukter) og fem dagers malekurs med totalt 35 timers
undervisning og én utflukt.
Avreise: Oslo Gardermoen til Nice 26. mai. Flyreise bestilles og bekostes av den enkelte
deltager tur-retur. Vi anbefaler å bestille så tidlig som mulig for best pris.

Idylliske Hotel Normandy – en favoritt!
Bosted: Hotel Normandy, 6 allée des Oranges, 06320 Cap d´Ail. Vi bor i hjertet av Cap d`Ail 1
km fra stranden i stilfulle rom (enkelte med utsikt over Middelhavet). Alle rommene har eget
bad med badeprodukter og hårføner. Gratis WIFI. Hotellet ligger fem minutters kjøretur til
Monaco og 29 km utenfor Côte d´Azur internasjonale flyplass.
Påmelding: til gallerirodfjell@gmail.com, tlf/sms 45250918/48282860 . Begrenset antall
plasser, førstemann til mølla prinsippet gjelder. Materialliste sendes ut til deltagerne ved
påmelding.

Mala Beach, Cap d`Ail

Vilkår kunst- og kulturreise 2020
1. Betalingsvilkår;
a. Ved påmelding betales 10% av totalbeløp som depositum for å sikre deltagers
plass på kurset. 50% av gjenstående beløp forfaller innen 3 uker (21 dager) fra
booking av plass på kurset. Resterende 50% av totalsummen betales senest 2
uker (14 dager) før avreise. Det blir sendt ut faktura på innbetalingene.
2. Reiseforsikring;
a. Hver kursdeltager plikter å sørge for egen reiseforsikring som dekker sykdom,
skade- og tap av eiendeler og andre uforutsette hendelser som måtte
forekomme i forbindelse med reisen.
3. Helse;
a. Deltager plikter å sørge for at han/hun er i tilstrekkelig helse til å foreta reisen
og er selv ansvarlig for helseforsikringer, medisiner, osv. Eventuelle
matvareallergier må opplyses om til kursholder senest 3 uker før avreise.
4. Avbestilling;
a. Ved avbestilling refunderes normalt ikke kursavgiften med mindre man kan
finne en erstatter til kursplassen.
b. Ved avbestilling senere enn 14 dager før avreise refunderes ikke kursavgiften.

