
Med pensel og pagaj
- tegning, akvarel og kajak
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Velkommen til det eneste kursus i Danmark, der kombinerer tegning, akvarel og kajak!  

Med kajakken kommer vi tæt på naturen. Vi opsøger interessante motiver ved kysterne 
omkring Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og tilstødende åer. Der finder vi blyant, akvarel-
farve, pensel og papir frem, og arbejder med motiverne - både i hurtige skitser og mere 
gennemarbejdede billeder. Kaffe, kage og andre fornødenheder har vi med os.

Imellem kajakturene arbejder vi i og omkring højskolens værksted med farveøvelser og 
forskellige akvarelteknikker. Her vil der også være gennemgang af dagens arbejder.

Kurset er for både begyndere og øvede. Der vil løbende være mulighed for at øve for-
skellige kajak færdigheder: Ro-, styre- og redningsteknikker. En nødvendig forudsætning 
er dog, at du ikke er bange for vand, og at du kan svømme.  
Havkajakker med udstyr kan lejes på højskolen for kr. 500,- (skal bookes ved tilmelding).  
Der skal påregnes en mindre materialeudgift.

Højskolens værksteder er åbne døgnet rundt. Det giver mulighed for fordybelse, kunst- 
neriske diskussioner og hyggelige stunder. Dagene rammes ind af højskolelivet med 
inspirerende morgensamlinger, foredrag og aftenarrrangementer - og ikke at forglemme 
højskolens højt præmierede økologiske “guld” køkken.

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!  
Gunnar K. Hansen, maler og kajakinstruktør  
Jens Bredholt, maler og højskolelærer

Kurset er samtidig med “Maleri”, “Tegning”, “Keramik”, 
“Selvforsyning til husbehov” og “Landbrugets fortid, nutid og fremtid”.

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4200,–
Dobbeltværelse ........................... 4700,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5200,–
Eneværelse ................................. 5200,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5700,–
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