
ArtCamp malekurs inviterer til  

å lære om visuell kunst gjennom  

aktiv deltakelse. Vi bruker kunstner- 

utstyr og hver enkelt får med seg  

hjem 3 lerretsbilder og skisser. 

Alt du trenger, får du låne.

Billedkunstner og grafisk designer  

Idun Synneve Slevikmoen er utflyttet  

trondhjemmer, med tilknytning  

til Selbu, og har mange års erfaring  

med malekurs og kreative work- 

shops både til næringslivet og  

privatmarkedet. 

Oppsøk kunstnerlivet på ArtCamp i Selbu
Kunst og kreativitet slipper ikke så lett til i hverdagen. Altfor få 

muligheter til egen utfoldelse gjør at det ikke blir anledning til 

å prøve selv. Hvordan kan du oppnå mestring i et fag som normalt 

krever talent? Hva kan du gjøre for å prøve ut egen kreativitet og 

komme i gang? Da kan ArtCamp være noe for deg.

Det vil bli arrangert tre helgekurs – januar, februar og mars. 

Man kan delta på ett eller flere kurs etter eget ønske. Spennende 

oppgaver, personlig veiledning, kunstdiskurser, sosialt samvær og 

egentid. Kurset holdes i et romantisk hus med historiske omgivelser 

og et vertskap som står klar til å skjemme bort deltakerne. 

Velkommen til ArtCamp i Selbu!

Bli med og prøv ut kunstnerdrømmen din!  
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V I  I N T R O D U S E R E R  3  V I N T E R K U R S

• 22. - 24. JANUAR • 19. - 21. FEBRUAR • 11. - 13. MARS

NYTT!
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Lev som kunstner for ei helg i Selbu
På kurset blir det tid til å lage skisser med kull på papir, male  
egne bilder på lerret, snakke om kunst, og ikke minst bli med på  
å lage et fellesbilde med mange utfordringer. Resultatet blir ofte  
forbløffende, mestringsmessig og kunstnerisk, når vi ser gruppen 
som helhet. Flere har fortalt at de forstår og mestrer oppgaver  
bedre etterpå; noen har blitt inspirert til å jobbe mer selvstendig, 
andre har fått en oppfriskning og et nytt blikk på visuell kunst.  
“Det er klart jeg blir fornøyd når jeg hører dette”, sier Idun 
Slevikmoen. 
Ca. 10 timer undervisning, starter fredag kl. 18 og slutter søndag  
etter lunsj. Velkommen til ArtCamp i Selbu!

Pakkepris 5.790,-
inkluderer kurs, 2 overnattinger i dobbeltrom, full pensjon.  
Begrenset antall plasser. Bindende påmelding.

Bestilling direkte til:
Selbusjøen Hotell & Gjestegård
Telefon 73 81 11 00
post@selbusjoen.no

NYTT!

Lyst til å utvikle deg 

kreativt på et malekurs?“
”


