SWEA Art International

Kreativa dagar i Torredembarra!
17 – 23 september 2018

Nu är det dags igen för Kreativa Dagar i Torredembarra.
I år blir det ankomst redan på söndag 16 september, Workshop den 17 – 21 och den avslutande
utställning den 22 – 23 september i de historiska valven under rådhuset, Sala Lluis d’Icart.

Tema: Focus är i år på kvinnliga konstnärer från ca 1980 och fram till idag.
Det blir föredrag och diskussioner om konstnärer, färg och form, konst, kreativitet mm.
Information och tips om hur du presenterar dig och din konst skall vi också hinna med.
I år har vi lagt till en arbetsdag – som flera har efterfrågat – och vi börjar alltså med
välkomstmiddagen redan på söndag kväll. På torsdagen kommer vi att laga tapas i två skift
under dagen och med gemensam måltid på kvällen.
Workshopen kostar € 695,- per person i enkelrum i 2-rums- eller 3-rumslägenhet. Ange med
vem du vill dela lägenhet. Har du eget boende kostar workshopen € 485,-/person.
Under kursdagarna ingår luncher, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Tapas-dagen och kvällen
ingår men kvällsmåltider övriga dagar ingår inte. Kurslokalen ställer Lamoga gratis till vårt
förfogande. Vi kan vara max 20 deltagare.
Arbetsmaterial såsom akrylfärger, papper och 3 canvasdukar ingår i kurskostnaden. Du tar med
penslar, pennor och teckningsmaterial samt annat material, som du kan behöva. Vi behöver din
bindande anmälan senast den 15 april 2018.
Anmälan kan fyllas i direkt på hemsidan www.art.swea.org. Alternativt kan anmälningsblanketten
skickas till: SWEA Art International, Bryssel, epost: cmaneskiold@yahoo.se.
Anmälan är bindande. Skulle du behöva lämna återbud senare kan deltagaravgiften endast
återbetalas om vi har en väntelista.

Välkomna till ”Kreativa dagar i Spanien”
Mer information: Christina Måneskiöld, SWEA Art International, Bryssel
epost: cmaneskiold@yahoo.se GSM 0032 486 24 11 11 www.art.swea.org

SWEA Art International
Övernattning
Vi kommer att bo i 2-rums- och 3-rumslägenheter. Alla med utsikt mot stranden 100 m bort och i
två höghus bredvid varandra. Lägenheterna har privata ägare, är enkelt inredda och har enkel
standard. De hyrs ut genom Lamoga. Vi disponerar rummen i 8 nätter med ankomst söndag den
16 september och avresa senast den 24 september kl 11.00. Priset för lägenheten är fast
oberoende om du stannar 3 eller 8 nätter. Det finns tvättmaskin i samtliga lägenheter och
diskmaskin i några. Lakan, handdukar och städning ingår. Du tar däremot med ditt strandlakan.
Du kan gärna komma tidigare eller stanna längre. Vänligen meddela i anmälan när du kommer
respektive reser så skickar vi dig information om kostnaderna för de extra nätterna.

Torredembarra
Torredembarra ligger vid kusten ca 80 km sydost om Barcelona och ca 12 km öster om
Tarragona och 30 km från Reus. Det är en härlig liten fiskeby med kilometerlång sandstrand och
kristallklart vatten.
Du kan flyga till Barcelona och ta tåget till Torredembarra (Sista tåget går 21.33). Tänk på att ta
ett tidigt flyg! Ryanair flyger till Reus från många städer. Härifrån tar du flygbussen till Tarragona
och därefter tåg eller taxi till Torredembarra.
Tillsammans med bekräftelsen på deltagande får du en detaljerad beskrivning på hur du reser till
Torredembarra från Barcelona respektive Reus. Reser ni flera tillsammans finns det också
möjlighet att ta taxi från flygplatsen till en rimlig kostnad.

Kurslokal
Kurslokalen ställer Lamoga gratis till vårt förfogande. Den ligger i byggnaden bredvid Lamogas
kontor. Det tar ca 5 minuter att promenera dit från våra lägenheter.

Detta ingår i kursen
Övernattning under 8 nätter, gemensam middag på ankomstdagen, frukostpaket för första
dagen, förmiddags- och eftermiddagskaffe, gemensam lunch under kursdagarna samt Tapaskurs och måltid.
Akrylfärger, ca 10 papper för teckning/målning, 1-2 st 30 x 40 canvasduk, 1-2 st 40 x 50
canvasduk, diverse målarmaterial.
Föredrag och lärarledd målaraktivitet under 5 dagar.

Ta med!
Dina penslar, pennor och teckningsmaterial samt presentation och foto på egna verk.

Detta ingår inte i kursen, t ex
Resa
Försäkring
Strandlakan
Övriga måltider

SWEA Art är ett privat organiserat nätverk mellan enskilda Sweor och SWEA International bär inget ansvar i samband
med dess aktiviteter. För mer information och kontaktuppgifter, se SWEA Arts hemsida: www.art.swea.org.

Mer information: Christina Måneskiöld, SWEA Art International, Bryssel
epost: cmaneskiold@yahoo.se GSM 0032 486 24 11 11 www.art.swea.org
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Program
Sö 16 sept
20.00

Individuell ankomst till Torredembarra.
Presentation av kursdagarna, deltagarna och gemensam middag

Må 17 sept

09.30
10.00
11.00
13.00
14.30
17.00

Gemensam promenad till kurslokalen
Kvinnor, kvinnor, kvinnor – föreläsning
Vi börjar våra målaraktiviteter
Lunch
Målaraktivitet
Jordi’s Session

Tis 18 sept

10.00
11.00
13.00
14.30
17.00

Kreativitet – föreläsning
Målaraktivitet
Lunch
Målaraktivitet
Jordi’s Session

Ons 19 sept

10.00
11.00
13.00
14.30
17.00

Föreläsning
Målaraktivitet
Lunch
Målaraktivitet
Jordi’s Session

To 20 sept

10.00
10.00
13.00
14.30
17.00
19.00

Tapas i två skift i annan lokal
Målaraktivitet
Lunch
Målaraktivitet
Jordi’s Session
Gemensam Tapas-måltid

Fre 21 sept

10.00
13.00
14.30
16.00

Målaraktivitet
Lunch
Målaraktivitet
Avslutning, hängning av utställning

Lör 22 sept

13.00
15.00

Vernissage
Gemensam avslutande LUNCH

16.00

Utställning
Nedtagning av utställning

Sönd 23 sept

Mer information: Christina Måneskiöld, SWEA Art International, Bryssel
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