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21-25 september 2022 

PROGRAM



Målarhelg i Dala-Floda 21-25 september 2022 

För tolfte året i rad har Ria kurs i akvarellmåleri på Dala-Floda Värdshus. Värdshuset 
beläget i genuin och vacker miljö är en inspirerande plats för måleri. Ni äter gott, 
köket serverar 100 % ekologisk mat.

Akvarellkursens målsättning är att ge fördjupad kunskap och erfarenhet om akvarel-
lens möjligheter där komposition och bildbyggnad är viktiga hörnstenar. Individuell 
handledning, gemensamma genomgångar ger nya insikter och upplevelser som 
bidrar till den egna utvecklingen. Kursen har tillgång till en stor ateljé och om vädret 
tillåter kommer vi att måla utomhus. 

Förra årets kurser i augusti förflöt fint med 6 deltagare per kurs. Liknande upplägg 
blir det 2022 vilket innebär bra avstånd både i ateljén och matsalen. Handsprit finns 
på flera ställen samt ändrade rutiner tex regelbunden descinficering av handtag mm. 

Ankomst till Värdshuset med bil eller buss. Middag serveras kl 19. Alla bor på hotel-
let, 3-stjärnigt, med helpension: frukost, fm. kaffe, lunch och kaffe/te med liten kaka, 
em. kaffe med hembakat och 2 rätters middag på kvällen. Avresa söndag efter lunch.

21-25 septemberj: Pris/person för boende med helpension inkl. lokalen i enkelrum: 5190 kr. 
Kursavgift till Ria tillkommer: 1500 kr. Betalas kontant på plats. 6-12 deltagare.

Anmälan görs snarast till Evalotta och Per på 0241-22050 eller maila 
info@dalafloda-vardshus. Anmälan bekräftas av Dig genom insättning av 1500 kr 
på Dala-Floda Värdshus bg 239-4641. 

För info om Värdshuset: www.dalafloda-vardshus.se eller ring 0241-22050. 
Om ni har funderingar angående kursen kontakta Ria: ria.roes@gmail.com eller slå 
en pling på 076-8823 246. Se även www.riaroes-s.se

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Antal platser är minst 6 och max 12 delta-
gare, först till kvarn... 

Varmt välkommen önskar
Ria, Per och Evalotta
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Bilder från tidigare målar-
kurser tagna av Thomas Dolk, 
Marcus Olivieras och Evalotta 
Ersson


