Nerdrums elever

FRILUFTS
SKOLEN
i Hagan

Kurs 20.-28. juli, 2015
Påmelding:
malekurstuv@gmail.com
www.malekurstuv.no

Friluftsskolen

Odd Nerdrums elever holder
malekurs i “Hagan” –
Christian Skredsvigs hjem.
www.skredsvig.no

- i Hagan

Tredagerskurs 20.-28. juli 2015:
Første kurs: 20.-22. juli (mandag – onsdag)
Andre kurs: 23.-25. juli (torsdag – lørdag)
Tredje kurs: 26.-28. juli (søndag – tirsdag)

Undervisningen:
Kurs 1: kl. 10-16
Kurs 2: kl. 10-16
Kurs 3: kl. 10-16
Introduksjon for nye elever den første timen, om
hvordan man planlegger og starter et motiv
(ved blyantskisser) – også med tanke på
komposisjon. Vi forklarer hensikten med ”redusert
palett”, og viser i tillegg fremgangsmåte ved
farveblanding, penselbruk, m.m.
Vi maler på vollen foran Skredsvigs hjem.
Kursene begynner mandag (kurs 1),
torsdag (kurs 2) og søndag (kurs 3).

Etter internasjonal karriere,
kronet med den franske
Salongens gullmedalje,
returnerte Christian Skredsvig til
Norge i 1885. Han bosatte seg først
i Bærum, men flyttet ti år senere
til Eggedal.
Christian Skredsvigs underviste
sin Friluftsskole sommeren 1899,
etter oppmuntring fra
malerinnen Harriet Backer.
Hensikten var å undervise i
utendørs landskapsmaleri.
Sommeren 2010 gjenoppsto
Friluftsskolen. Hver sommer kan
du oppleve å male landskapet som
betok Skredsvig selv!
Malekursene arrangeres i
samarbeid med oldebarnet
Hege Christina Skredsvig.

Elevene oppfordres til å male på ett motiv hele
dagen (størrelse: ca 45 x 60 cm). Lerretet tones ned i
en mørkere farve første dagen (akryl, for at det skal
tørke raskt). Vi besørger farven.
NB! Mer videregående elever kan også variere
dagen ved å male flere små studier på lerretet.

Lærere:

Motiver:

Jan-Ove Tuv er hovedansvarlig
for undervisningen. Han holder
jevnlig kurs over hele landet.

På kurs 2 tilbyr vi maling på Kulturstien for
viderekommende. Èn av lærerne blir i så fall med.
Men dette forutsetter likevel større evne til
selvstendig arbeide, samt alminnelig god helse.

Helene Knoop og Jan-Ove
Tuv. Pris: 3.000.- pr. kurs. Ved
påmelding til to kurs gis 1.000,i rabatt. Pris: 5.000,-

Se www.malekurstuv.no.

Når vi maler landskap er vi selvsagt avhengige
av været! Vi har derfor også en reserveplan, som
består i å male etter landskapsstudier
(reproduksjoner), stilleben eller interiør.
Ta med et-to ekstra lerreter.
Materialliste sendes ut ved påmelding.
Men ta med feltstaffeli!
Lærerene er tilstede hele tiden og gir individuell
veiledning. Vi demonstrerer også på eget maleri
hvordan vi kan male det vi ser!
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Friluftsskolen

http://www.youtube.com/watch?v=1-Z8PSrIQzU

Tilbud

under kursoppholdet:
Mandag, torsdag og søndag:

Kl. 13.00: Guiding i
Christian Skredsvigs hjem Hagan, med Hege Christina Skredsvig.
På denne runden får man også se Skredsvigs atelier, med et utvalg
av hans malerier – samt årets temautstilling: En ny Vår !
Utstillingen viser Vårmotiv av Chr. Skredsvig og arkitekttegningene til det nye Galleri Skredsvig. Benytt også anledningen
til å beundre noen mesterlige tegninger
Skredsvig laget som 14-åring! Kurselevene kan gratis delta i de
ordinære omvisninger.

Christian Skredsvig, studie til

Gutten med seljefløyten.

Tirsdag, fredag og søndag: Kl. 20. Vi feirer oss selv
med rømmegrøt og Bayer i Skredvigs peisestue! Tuv, Knoop
eller Skredsvig leser fra Chirstian Skredsvigs Dager og Netter blandt
Kunstnere.
Tirsdag 21. juli: Kl. 13.00:

Studietur til Blaafarveværket.
Årets utstilling: Blaa stemninger, hvor man bl.a. kan se verker av
Harriet Backer og Harald Sohlberg. Turen gjennomføres hvis
interessen er stor nok. Turen går på bekostning av maletid med
lærere.
Kursdeltagere ved FS15 får grupperabatt (75,- pr. person), etter
avtale med Blaafarveværket. Omviser: Knoop eller Tuv.
Deltagerne melder sin interesse på kurset.
Turen forutsetter også at vi får organisert samkjøring. Det blir nok
også tid til kaféens særdeles mettende kjøttsuppe… Retur kl. 16.00.
http://blaa.no/Artikkel/Utstillinger---åpner-95/Værket---Blåstemninger/10002636.php

Øvrig: Eggedal borgerstue (i sentrum) legger vekt på god

hjemmelaget mat – gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal.
Deres Storgårdscafé er åpen mandag til lørdag kl. 10.00 – 21.00.
Søndager er det åpent kl. 13.00 – 20.00.
(søndagsbuffet kl. 13.00 – 18.00).
Det settes også opp grill i Hagan, som deltagerne kan benytte seg av
i lunsjpausene (13.00 – 14.00). Sosialt samvær og grilling etter endt
kursdag, for dem som ønsker det.
Deltagerne oppfordres også til å gå tur på
Kulturstien, som tar ca en time. Det forutsettes alminnelig god
helse, ettersom stien er både
smal og bratt…
De som ønsker, kan bade i Åsfossen…!

Alle tilbud er selvfølgelig frivillige…

Friluftsskolen
i Hagan

Fossbad i Eggedal

For påmelding og mer
informasjon:
Hege Christina Skredsvig
E-post: Hege@skredsvig.no
Tlf: 913 82 468
Jan-Ove Tuv
www.malekurstuv.no
Facebook:
Malekurs ved Jan-Ove Tuv
E-post:
malekurstuv@gmail.com
Tlf: 900 59 179

Harald Solberg: Vinternatt i Rondane

Overnatting:
Hege Christina Skredsvig formidler også
hytter til leie i Eggedal. Telefon: 91 38 24 68.
Nærmeste overnattingssted er Eggedal Borgerstue,
som ligger ca 10 min. med bil fra “Hagan”.
Borgerstuen gir kursdeltagerne gode tilbud på
overnatting, frokost
inkludert. Tilbudene gjelder for dem som bor tre
netter eller mer.

Kontaktinformasjon:

Tlf. 32 71 46 18
Mob. 92 63 94 63 / 90 01 50 97
Fax 32 71 10 33
E-post: post@eggedal-borgerstue.no

Alternativt kan man også overnatte på Quality Spa
og Resort Norefjell. (Ca 20 min med bil).

Kontaktinformasjon:

E-post: booking.norefjell@choice.no
Tlf.: 32 14 82 00
For annen type overnatting i nærheten,
camping eller hytte. Kontakt : Sigdal og Eggedal
Turistservice:
Tlf.: 32 71 48 08

www.eggedal-borgerstue.no
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Fjorårets elever maler utsikten fra Skredsvigs eiendom...

Helene Knoop i samtale med to elever

Foto: Signar Kristoffersen

Jan-Ove Tuv gir individuell tilbakemelding

www.heleneknoop.com

www.malekurstuv.no
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Tidligere kursdeltagere sier:
Jeg fant fram til dette kurset nettopp fordi jeg liker
naturalistisk maling, og i tillegg er glad i fjell og natur.
- Kjell Klevan, Tønsberg.
Omgitt av vakker natur, som jeg allerede hadde blitt kjent med
gjennom Skredsvigs bilder. Med tre dyktige kursholdere var alt
helt komplett, og jeg knyttet nye vennskapsbånd med flere av
kursdeltagerne. Plassen vi bodde på var trivelig, med god
service. Håper disse kursene vil fortsette hvert år. Jeg gleder
meg allerede til å komme tilbake.
- Aud Irene Andersen, Sarpsborg

Skredsvigs oldebarn, Hege Christina Skredsvig,
ønsker velkommen til Hagan.

Generelt om Kunstnerdalen
Kunstnerdalen er et reiselivskonsept for markedsføring av midtBuskerud. Området har fått navnet fordi flere norske 1800- og
1900-tallsmalere malte herfra, bl.a. Christian Krohg, Adolph
Tidemand og Hans Gude. Mange av Theodor Kittelsens
illustrasjoner til norske folkeeventyr ble skapt her. Friluftsmaleren
Fritz Thaulow arrangerte også Friluftsakademiet på Blaafarveverket
(1883 og 1884), hvor Munch var en av elevene.
Kunstnerhjemmene og
-muséene Lauvlia (etter
Kittelsen) og Hagan (etter
Skredsvig) inngår i
konseptet, sammen med Villa
Fridheim
(Eventyrmuséet).
Skredsvig kjøpte Hagan i 1895.
Stedet ble gradvis bygget ut,
Theodor Kittelsen: Soria Moria

til det lille store hjemmet man fortsatt kan besøke i dag. Det var
Skredsvig som tipset den svenske maleren Ernst Josephson om
Eggedal, da de møttes hos maleren Wilhelm Peters i Christiania.
Josephson besøkte dalen i 1872, hvor idéen til Näcken
ble unnfanget. “Hagan” drives nå av stiftelsen
Buskerudmuseet.
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Christian Skredsvigs
pensler.

			

Spesialutstilling

Bli guidet rundt i Christian Skredvigs hjem! På denne
runden får man også se Skredsvigs atelier, med et
utvalg av hans malerier – samt årets temautstilling:
En ny Vår ! Utstillingen viser Vårmotiv av Chr.
Skredsvig og arkitekttegningene til det nye Galleri
Skredsvig.

