Nordiska Akvarellsällskapet bjuder in till

Akvarellstafett
God chans att komma igång att måla igen
och låta sig insprireras av andra.

Karin Keane och Malin Redvall arrangerer,
på vägnar av Nordiska Akvarellsällskapet, akvarellstafett.
Lördag 1.okt.
Uppmöte Kl.10.05, varer til 17.30.
Anmäl intresse per mail: malin@reddesign.se
Plats: Nesodden Kunstforening, Galleri Vanntårnet, charmerande
plats med ustsikt över Nesoddlandet, Oslofjorden och Oslo.
Pris:

kr 200 inkl thé/kaffe/frukt.

Ta med målarutrustning och matpakke till lunch. Vi bjuder på te, kaffe
och frukt. Galleri Vanntårnet ligger nära caféer och mataffärer.
Dagsprogram
Vi får ett ord som inspiration att måla till. Ordet är påhittat av den grupp
som senast hade stafettpenseln. Ordet är hemligt fram till vi presenterar
det på lördag morgon.
10.05 Alla kommer i ordning och finner sina platser
10.30 Presentation av stafettord och måleri med ordet som inspiration
12.30 Lunch
13.00
16.00
16.30
17.30

Måleri med stafettord som inspiration
Vi röjer undan och städar upp efter oss
Genomgång av dagens måleri
Dagen avslutas med att hitta på ett nytt stafettord som skickas 		
vidare till nästa grupp stafettmålargrupp

Om ni vill vara med: Skicka mail till malin@reddesign.se (först till kvarn)
Önskar ni mer info: Ring (+47) 97199455 till Malin Reddvall

Varmt välkomna!

GALLERI VANNTÅRNET
Nesodden Kunstforening

Om du kommer från Oslo är det lättast och snabbast att ta båten.
Båt B10 från Akerbrygge. På Nesoodtangen brygge vänter buss nr 565 eller 570. De kör til Tangenåsen. Gå upp stigen mot Galleri Vanntårnet som går från hållplatsen. Ca. 100 meter att gå.

För er som kör bil
Kör fylkesvei 156 nästan hela vägen till Tangen. Kör upp mot Tangen center. Parkera vid sentret
och gå upp en stig från busshållplatsen till Galleri Vanntårnet.
Galleri
Vanntårnet
Ca. 100 meter
att gå från hållplatsen
P
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Galleri Vanntårnet

Busshållplats
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Bil från söder.

Parkera vid Tangen center eller vid Tangenten.
Parkering för funktionsvarierade:
Kør in Blomsterveien. Ta till vänster in på kløverveien. Ta till vänster
upp en brant grusbacke. Det finns ett fåtal platser.

GALLERI VANNTÅRNET
Nesodden Kunstforening

