Akvarellresa till Perugia 21-28 september 2015
Välkommen på akvarellresa i Italiens gröna hjärta! Under en vecka rör vi oss mellan
universitetsstaden Perugia där etruskerna lämnat tydliga spår, världsarvet Assisi med Basilica San
Francesco och Giottos berömda målningar av heliga Franciskus liv - och sist men inte minst Umbriens
gröna kullar. Miljön som inspirerar med andra ord!

Idén till resan föddes under en gemensam resa med Irina Novokrescionova till Umbrien och Perugia
där Ylva Johannesson som driver Made-in-Blekinge bott och studerat under många år. Efter att ha
arbetat med i Irina i samband med kulturevenemang och kurser i Blekinge (made-in-blekinge.se) har
tanken sakta mognat fram hos oss båda att erbjuda en akvarellkurs på ”hemmaplan” i Italien.
Arrangör är Cross Baltica.
Fokus under veckan är naturligtvis akvarellmålning (på egen hand och under ledning av Irina N) men
vi kommer också att besöka spännande miljöer för att måla eller bara ”turista” i, bland annat
Accademia delle Belle Arti, Assisis kyrkor & kloster, olivlundar & vingårdar (utanför ordinarie
program). Tillfälle ges också att besöka Perugias alla muséer och utställningar.
Boendet förläggs i centrala Perugia för maximal frihet att även kunna upptäcka området på egen
hand. För den som så önskar går det att ge sig av på egna dagsutflykter till bl.a. Rom eller Florens.
Under resan rör man sig mycket till fots så bekväma skor rekommenderas!
Arrangör: Cross Baltica Sweden AB www.facebook.com/crossbaltica
Konstnärlig ledare: www.novokrescionova.se

Kursansvarig Folkuniversitetet Karlskrona www.folkuniversitetet.se/karlskrona

Resedagen måndag 21/9
10.20 Flyget avgår från Köpenhamn
12.55 Ankomst till Rom, flygbuss till Perugia. Lunch på egen hand.
Ca 16.30 Ankomst till Hotellet
Dag 2 tisdag 22/9
Perugia Fm sightseeing, introduktion samt praktiska övningar
Dag 3 onsdag 23/9
Fm målning, lunch på egen hand, em målning
Dag 4 torsdag 24/9
Accademia di Belle Arti , övningar på plats
Eventuellt: eftermiddagen på landet, gemensam lunch, målning, gemensam middag, måltiderna mot
tillägg
Dag 5 fredag 25/9 Assisi
Målning i bl.a. Basilika San Francesco di Assisi, gemensam lunch och middag mot tillägg
Dag 6, lördag 26/9 Perugia 25/5, halvdag målning
Dag 7, 27/9 Flygbuss till Rom, en halvdag & kväll i Rom, övernattning
Dag 8, 28/9 flygbuss till Rom kl. 9.00, flyg till Köpenhamn 13.40 med Norwegian, alt. lägger vi den
sista övernattningen 27/9 i Rom och flyger till Köpenhamn nästa morgon med Easy Jet.

I priset för resan 5900:-/person ingår: 6 övernattningar i del i dubbelrum på ett centralt beläget
hotell i Perugia med frukost, 1 natt i Rom, reseledning. Flygresa Köpenhamn-Perugia t/r, flygbuss t/r
(ca 50 E), måltider och ev. utflykter och inträden tillkommer. Rörligt pris avs. flyg, ju tidigare vi bokar
desto billigare! Dagens pris är ca 2200 SEK inkl. 1 bagage. Resan genomförs vid minst 8 deltagare.
Anmäl dig senast den 15 augusti 2015. Begränsat antal platser!
Programmet är framtaget av Made in Blekinge exklusivt för denna resa. Programmet är preliminärt
och blir bekräftat efter anmälan.
Akvarellkursen består av 5 dagar konstnärligt ledarskap, 8 lektionstimmar per dag. Kursavgift 1995:Kursen anordnas av Folkuniversitetet och bokas på www.folkuniversitetet.se

INFORMATION OCH BOKNING:
För resan: Iwona Slojka, Cross Baltica Sweden AB, 0734292399, iwona@crossbaltica.com
Cross Baltica har resegaranti ställt till Kammarkollegiet.
För akvarellkursen: Folkuniversitetet, www.folkuniversitetet.se
Sök: Akvarellkurs i Perugia

