27, -- 29.7.2015
Encaustic art eli mehiläisvahamaalaus on tekniikka, jossa värillistä mehiläisvahaa
sulatetaan lämmön avulla (esim. maalausrauta)' ja tällä sulatetulla värillä maalataan
taitehdään erilaisia kuvia imukyvyttömälle paperille, kankaaseen, muoviin taivaikka
puuhun. Encaustic Art -tekniikka on helppo oppia ja se antaa onnistumisen tunteen
jo ensimmäisellä ha rjoittelukerra lla ! Aiem paa kokemusta maa laam isesta tai
piirtämisestä ei tarvita. Mehiläisvahamaalauksen hienous ja kauneus onkin siinä,
että väriä voi sulattaa uudelleen ja työtä voi työstää kunnes on tyytyväinen

lopputulokseen.

Opettaja
Kurssin

Heli Pietarinen

hinta

120 € sisältää opetuksen (17 h)ja ohjelmassa mainitut ateriat.

Majoitus 26 €lyöl2hh ja 38 €lVöl1,hh sisältää liinavaatteet ja
aamupalan. Materiaalimaksu 5 €.

Aloituspaketti Kurssilaisten on mahdollista tilata opettajalta aloituspaketti, joka
sisältää kaiken tarvittavan, jotta maalaamista voijatkaa kurssin
jälkeenkin. Aloituspaketin hinta on n.72 euroa ja se sisältää:

-

maalausraudan, 1-6 erilaista väriä, raaputustyökalun
32- sivuisen englanninkielisen opaskirjan
24 kpl x A 5 maalauspohjaa 6 eri väriä ja 40 kpl x A6 valkoista maalauspohjaa
20 kpl x A 5 valkoista maalauspohjaa ja 10 kpl x A 4 maalauspohjaa

llmoittautuminen ja !isätiedot 13.7.2015 mennessä opiston toimisto puh. 05-6690 300 tai
iaakris@iaakkima.fi. llmoitt'autumisajankohdan päättymisen jälkeen vahvistamme kurssin
toteutumisen joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Alustava päiväohjelma (muutokset mahdollisia):
Maanantai 27 .7.20t5
klo 11.00 Saapuminen ja majoittuminen
klo 12.00 Lounas
klo 12.30 Kurssin avaus, esittely ja opetus alkaa
klo 14.30 Päiväkahvi
klo 14.45 - 16 Opetusta

Keskiviikko 29.7.2015
klo 8

Aamupala (opistolla majoittuville)

9.00
klo 11
klo 12.00
klo L4.00

Opetus alkaa

klo

Lounas

Opetus jatkuu
Päiväkahvi ja kurssin päätös

Tiistai28.7.2015
klo 8

Aam upala (opistolla majoittuville)

Peruutu kset

klo 9

Opetusta

Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan peruutusmaksuna 50 %

11.30
12.30
klo 14.00

Lounas

kurssimaksusta. los jättää tulematta ilman peruutusilmoitusta, peritään
koko kurssimaksu.

klo
klo

Opetus jatkuu

llmoittautumiset ovat sitovia, Peruutus on maksuton ilmoittautumisajan loppuun.

Päiväkahvi
klo.14.15-16 Opetusta

JAAKKIMAN
Jaakkiman kristillinen opisto

I

Opistontie
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