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Goa er 
“Indien light”. 

I det nordlige 
Goa ligger 
Mandrem, en lille 
perle, en fantas-
tisk strand. En af 
de sidste uspol-
erede strande i 
Goa.

Her kan du 
nyde det tilba-
gelænede 
strandliv og 
opleve daglig-  
dagen i Goa, 
med de lokale på 
nærmeste hold.

Finde balancen 
mellem ro, fordy-
belse og velvære.

 I februar er 
vejret perfekt, 
det er ikke for 
varmt,  vi får blå 
himmel og 
masser af sol.

Informationsaften
4 oktober 2017 kl. 19.30

Kunsthus 8
Smørkildevej 8
3400 Hillerød
Tlf. 26394826

En aften hvor du helt uforpligtende og gratis kan 
komme og høre om turen.

Over en kop chai, viser jeg fotos af stedet og mulighed-
er for indkvartering. Jeg viser eksempler på inspiration 
og fortæller om malekurset.

Send mig en mail hvis du er interesseret i denne aften.
Du er også velkomme til at ringe, enten for at få en 
snak, eller for at tilmelde dig kurset.

Overvejer du ?



www.hannebang-art.dk

Hanne Bang
Jeg har de sidste 18 år arbejdet på 
fuldtid som udøvende billedkunst-
ner med udstillinger både i Danmark 
og i udlandet.

Siden 2002 har jeg undervist i eget 
atelier og på Grundtvigs højskole.

Min baggrund er fra Billedskolen på Jagtvejen 1996-1998, 
og en diplomuddannelse i billedkunst fra Danmarks 
Pædagogiske universitet 1998-2000.

I min undervisning lægger jeg stor vægt på den enkeltes 
proces og udtryk.

Program
Afrejse Kbh. -  Goa : d. 8. februar 2018                                               
(Hvis du følges med gruppen)

Hjemkomst til Kbh:  d. 20. februar 2018                                             
(Hvis du følges med gruppen)                     

Kursus i Goa: d. 10. februar til og med d. 19. februar 2018        
I Goa vil der  være maleundervisning og inspirationsture.

Ud over undervisningen, vil der være masser af tid til at 
slappe af, lade op, tage på ture, både i gruppen og på egen 
hånd, dyrke yoga og få den mest fantastiske ayurvediske mas-
sage. (Ture, yoga og massage tilkøbes).

Efter hjemkomst: Maledag i mit atelier i Hillerød.
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.  Maleferie i Goas  eksotiske omgivelser

Indien - landet med de mange sanseindtryk.

Indien er kendt for sine farver, former og 
mønsterkombinationer. Smagfulde, duftende 
og veltilberedte karryretter.                                  

Sanseindtryk er der nok af.

Malekurset vil have fokus på at samle, 
fastholde og omsætte de sanseindtryk og 
den inspiration du møder i Goa. Under 
kyndig vejledning får du rig mulighed for at 
fordybde dig i maleriet og dermed udvikle  
dine maleriske muligheder.

    hannebang444@gmail.com
    Tlf +45 26394829

Pris: for kurset inkl. male lørdagen efter hjemkomst er 
3500 kr. 

Fly til Goa, mad og indkvartering bliver ca. 8 - 12.000 
kr. afhængig af hvordan du ønsker at bo og hvordan du 
flyver. Det er også muligt at støde til i Indien.

Alle kan deltage!

Kurset er tilrettelagt, så alle får noget du af det. Både 
dig, der er ny indefor maleriet og dig, der er inde i en 
kunsterisk proces.

“Rivercat”  undervisningssted og en af overnatnings mulighederne.


