AKVARELLKURS I SIGLUFJÖRÐUR PÅ NORD ISLAND JUNI 2020
Art Travel byr på en 8 dagers tur for akvarellkunstnere og folk som har lyst til å lære seg å male med
akvarell. Du vil oppleve Islands vakre natur og hente inspirasjon til kreativ utfoldelse. I løpet av
denne uken vil vi også møte og snakke med lokale kunstnere.
Turen går til Islands nordligste by Siglufjörður, like syd for polarsirkelen. Denne lille byen med kun
1.200 innbyggere har en helt spesiell sjarm og er et historisk fiskevær med mye norsk innflytelse fra
sildeårene. I byen er det et historisk sildemuseum som har mottatt mange priser og er verdt et
besøk. Tilgjengeligheten til byen ble betraktelig økt da en ny tunnel ble åpnet for 9 år.
På denne turen vil du få mange spennende kultur og naturopplevelser, midnattsol ved fjorden,
fjellturer, besøk av lokale organiske småbruk og lokale kunstnere, bading i varme potter og i havet.
Det vil også bli mulig å bade i øl i et spa i nærheten av Siglufjörður.
Vi vil bo på Siglunes gjestehus som er restaurert for få år siden og som har en svært god marokkansk
restaurant. Eieren av Siglunes fikk “lurt med seg“ den marokkanske kokken til Island
etter ferie i Marokko for noen år tilbake. Siglufjörður
har også flere restauranter, caféer og butikker
i gåavstand fra vårt overnattingssted og
kurslokalet. Det vil være mulig å male om
kveldene og langt ut i sommernatta for den
som vil.
For de som har fulgt med på den islandske
serien: “Trapped“ så er den for det meste
filmet i Siglufjörður.

Kursinstruktørene
Morten W.Gjul (f.1973) og Trude Berg (f.1970)
Erfarne kursholdere som har holdt kurs flere steder i
Norge, men også i Danmark, Finland, Sverige og Island
samt i Frankrike og Italia.
Morten er utdannet pedagog og er en meget anerkjent
akvarellmaler. Han jobber også mye med foto. Morten
har hatt mange utstillinger i inn og utland.
Trude studerer ved Kunstakademiet i Bergen og har de
siste par årene fokusert mest på leire/keramikk, men
hun har også mange års erfaring fra maleri og i å
undervise/arrangere malekurs og diverse workshops i
ulike teknikker.
www.facebook.com/mortenwgjul
www.mortengjul.no
PROGRAM
Søndag, 21. Juni
13:10 Avreise Oslo Gardermoen
14:10 Ankomst i Keflavik
15:00 Kjører mot nord. Middagsstopp underveis
20:00 Ankommer Siglufjörður
Innkvartering og eventuelt kveldsmat
Mandag, 22. Juni
08:00 Frokost
09:00 Omvisning i Siglufjörður
10:00 Kursstart
12:00 - 13:00 Lunsjpause
13:00-17:00 Kurs
Tirsdag, 23. Juni
08:00 Frokost
09:00 Kurs
12:00 - 13:00 Lunsjpause
13:00 – 17:00 Kurs

Fritid og eventuelt en utflukt på kvelden. Mange spennende steder å besøke i nærheten, f.eks:
Et familiedrevet mikrobryggeri, spa og restaurant på tettstedet
Árskógssandur. Her kan du både drikke og bade i øl. Det er sundt for
hud og sinn.
Besøke det lille tettstedet Hauganes, bade i sjøen og slappe av
etterpå i varme stamper på stranda.
Kombinere med middag enten i Árskógssandur eller på Hauganes i
den spansk-islandske restauranten Baccalá bar.
Onsdag, 24. juni
08:00 Frokost
09:00 En heldags utflukt til Mývatn området som er vulkansk, fargerikt og vakkert. Vi stopper ved
Goðafoss og spiser lunsj ved den fantastisk vakre fossen. På vei tilbake tar vi en pause i Akureyri,
nord Islands hovedstad. Vi besøker her verdens nordligste botaniske have, rusler rundt i sentrum og
spiser middag i en av byens mange restauranter.
20:00 Ankommer Siglufjörður
Torsdag, 25. juni
08:00 Frokost
09:00 Kurs
12:00 - 13:00 Lunsjpause
13:00 – 17:00 Kurs
Fredag, 26. Juni
08:00 Frokost
09:00 Kurs
12:00 - 13:00 Lunsjpause
13:00 – 17:00 Kurs
Lørdag, 27. juni
08:00 Frokost
09:00 Kurs
12:00 - 13:00 Lunsjpause
13:00 – 17:00 Kursavslutning og
eventuelt utstilling av bilder for
lokalbefolkingen og besøkende.
19:00 Avslutningsmiddag

Søndag, 28. juni
08:00 Frokost
09:00 Vi reiser fra Siglufjörður
Stopper underveis for lunsj.
Ankommer Reykjavik på
ettermiddagen og sjekker inn på
hotell.
En liten sightseeing i Reykjavik for
de som ønsker.
Her sier vi adjø og hver og en tar seg på egenhånd til flyplassen for avreise mandag eller eventulet
senere.
Med forbehold om endringer i programmet

PRIS
16.900,- NOK pr. person
3.000,- NOK tillegg for enerom
Deltakere min 12 / max 18
Inkludert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 netter i dobbelt rom med frokost
3 middager – velkomst, avslutnings og middag i Akureyri
32 timer akvarellkurs med Morten og Trude
Transport og guiding til og fra Siglufjörður
Heldagsutflukt til Mývatn, Goðafoss og Akureyri
Sightseeing i sentrum av Siglufjörður og Reykjavík
Kveldtur til tettsted i nærheten av Siglufjörður
Møte med islandsk kunstner/e
Kaffe og te i kursrommet

Ikke inkludert:
•
•
•
•
•

Fly
All annen mat enn det som er nevnt
Drikke til mat
Transport til flyplassen for avreise
Eventuelle adgangsbilletter til f.eks. ølspa eller
kulturarrangementer på kveldene

Påmeldingfristen er 1. februar, 2020.
For nærmere informasjon kontakt:
Vallý Pálsdóttir ved å sende e-mail til info@arttravel.is eller i telefon:
00354-8979990

