
Åredalens Folkhögskola 
erbjuder en sommarkurs i konst och kultur i 
Sydfrankrike. 

En kurs för dig som skapar och vill få nya intryck. 

Du får uppleva färg med bla studiebesök i Roussillon, 
besök på museet där man förr tillverkade pigment, du får se 
inspirerande landskap och utställningar samt skapa tillsammans med 
andra i en kreativ miljö.  
Praktiskt arbete i olika tekniker och diskussioner kring konst. 

Kursen är öppen för alla åldrar och gratis för alla, du betalar bara för 
boende (se nedan), mat och resor. Du behöver inte ha studerat konst 
innan.

Välj om du vill gå en eller två veckor. v.25 och v.26  

(17/6 - 21/6) och (24/6 - 28/6) Ankomster söndag, avresa senast söndag. 

Program v.25 

Måndag 17/6 Presentationer, tillverkning av färg. Utflykt : 
landskapsstudier, olika uttryckssätt, tekniker.  

Tisdag 18/6 Vad är färg ? : besök i Roussillon,  
Museet okkhra OBS ! Oömma kläder/skor samt Pic-nic 

Onsdag 19/6 Observera; form och färg: Marknad och övningar i stillében, 
traditionellt och experimentellt. Musee Albert André 

Torsdag 20/6 Besök på konstmuseer i Avignon. 

Fredag 21/6 Landskap : Utflykt, landskapsstudier OBS badkläder för de 
som vill 



Program v.26 

Måndag 24/6 Olika tekniker med pigment, utflykt i närområdet. 

Tisdag 25/6 Utställningar : Rummets konst/konstens rum, hur är en 
utställning uppbyggd ? Vi besöker en eller flera utställningar i området 
(Arles/ Avignon/Nîmes) för att diskutera och analysera konstens rum. 
Inspiration från andra konstnärer i det egna skapandet. 

Onsdag 26/6 Fläckar, linjer, rytm. Abstrakt konst, vad är det ? Besök på 
museet i Bagnols sur Cèze. 

Torsdag 27/6 Fortsättning med växter som inspirationskälla. Utbyte kring 
skapande och inspiration. 

Fredag 28/6 Andra tekniker, experimentövningar i olika material, 
ateljésamtal. Diskussioner kring det egna skapandet. 

�  �  �  �  

Lektioner 9:00 tom 16:00 med avbrott för lunch. Under veckorna kan man 
såklart kombinera med egna utflykter, bad, kanotpaddling, matupplevelser 
mm. På grund av reseavstånd till vissa utflyktsmål kan lektionstiden 
variera. 

Kostnad boende + resor och inträden inom undervisningen + visst 
material för tillverkning av färg:  

1)större enkelrum med eget badrum och toalett: 200 euro/veckan, 210 med 
balkong 

2)mindre enkelrum med eget badrum och toalett: 190 euro kronor/vecka  

3)större enkelrum med gemensamt badrum : 190 euro (vissa av dessa rum 
har egen toalett) 

 
Lakan finns, ta med dig badhandduk. Det finns sex rum med eget badrum 
och toalett, samt 6 rum där du delar badrum med de andra. De två köken är 
gemensamma. Uteplats finns.  



Matkostnad står du för själv.  
Kostnad för resan till och från Frankrike står du för själv, tips och hjälp 
ges. (bra att vara ute i god tid ca 1 månad minst) 

Ankomster : Söndagar, avresor : söndagar. 
Material pennor, papper, akvarellfärg, kritor, penslar... tar du med dig om 
du har, det finns konstnärsbutik i staden om man vill komplettera (stängd 
på måndagar), pigment kan du köpa i Roussillon.  
Undervisningen är helt gratis !  
Vill du ha med dig barnen ? En god vän ? ... som inte är intresserad av att 
gå kursen ? Prata med oss för information. 

Anmälan och information : helena@aredalensfhsk.se/
helenabourges@orange.fr

OBS ! Anmälan är bindande  
Sista datum för anmälan :  3:e maj 2019 
Vi tar max 12 personer per vecka, först till kvarn...  
mer bilder från staden och sommarkursen på : 

www.ecoledemontcotton.eu 

instagram : ecole_de_mont_cotton

facebook: ecole de mont cotton

mailto:helena@aredalensfhsk.se

