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MÅLARKURSER 2021 



 

 

 

 

  

30 - 31 januari •  Börja måla akvarell - Nybörjarkurs • Ingemar Tinnert - INSTÄLLD   Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

27 - 28 februari • Fortsätt måla akvarell - Måla gråväder och vinter • Ingemar Tinnert - INSTÄLLD Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

12 - 14 mars • Måla porträtt i olja - Nybörjarkurs • Niklas Elgmo - INSTÄLLD   Capellagården Vickleby, Öland 

27 - 28 mars • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs • Ingemar Tinnert  - INSTÄLLD   Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

23 - 25 april • Valör och kulör - Fortsättningskurs akvarell • Lars Eje Larsson - INSTÄLLD  Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

7 - 9 maj • Fortsätt måla akvarell - Måla landskap och byggnader i öländsk miljö • Ingemar Tinnert – INSTÄLLD Capellagården Vickleby, Öland 

21 - 22 augusti •  Börja måla akvarell - Nybörjarkurs • Ingemar Tinnert   Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

10 - 12 september • Fortsätt måla akvarell - Måla landskap och byggnader i öländsk miljö • Ingemar Tinnert Capellagården Vickleby, Öland 

16 - 17 oktober • Fortsätt måla akvarell - Måla höstens färger • Ingemar Tinnert   Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

22 - 24 oktober • Måla landskap i olja - Nybörjarkurs • Niklas Elgmo    Capellagården Vickleby, Öland 

13 - 14 november • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs  • Ingemar Tinnert   Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

27 - 28 november • Teckning - Nybörjarkurs • Niklas Elgmo    Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

 



 

  

30 - 31 januari • Galleri Tinnert, Arontorp  INSTÄLLD 

Börja måla akvarell – Nybörjarkurs 

Kursledare Ingemar Tinnert 

 

En kurs för dig som vill börja måla akvarell eller komma igång på nytt. Ingemar leder dig genom kursen 

och lär dig grunderna. Vi börjar från början och går igenom vad man skall tänka på när det gäller 

akvarellpapper, penslar och färger. Det blir grundläggande teknikövningar och träning på att skapa enklare 

akvareller. 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr 

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



 

  

27 - 28 februari • Galleri Tinnert, Arontorp  INSTÄLLD 

Fortsätt måla akvarell – Måla gråväder och vinter 

Kursledare Ingemar Tinnert 

 

En kurs för dig som målat en del akvarell tidigare. Under dessa två dagar kommer vi att ha teoretiska 

genomgångar med praktiska övningar. Övningarna innebär inte bara måleri utan även en del teckning som 

skall vara till hjälp och inspiration under senvinterns målarstunder.  

 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 



  

12 - 14 mars • Capellagården, Vickleby  INSTÄLLD 

Måla porträtt i olja – Nybörjarkurs 

Kursledare Niklas Elgmo 

Kurs för dig som vill komma igång och måla porträtt i olja. Fokus kommer att ligga på att skapa form och 

realistiska hudtoner snarare än porträttlikhet. Niklas kommer att gå igenom hur du förbereder målarduk, 

blandar färger samt hanterar penslar och målarmedium. Vi lär oss att, utifrån porträttfoton, se och avbilda 

skuggor, halvtoner och ljus. Vi har tillgång till en vacker ateljé under hela kurshelgen.  

Kursen pågår fredag kl. 13-17, lördag mellan kl. 9.30-17 samt söndag kl. 9.30-15.  

Fredag och lördag avslutas kursen med gemensam middag från kl.17 

Kurspris  
Inkluderar kurs, alla måltider och ev. boende 

5100 kr  Enkelrum - StrandNära ECO B&B, Stora Frö (ca 5 km från Capellagården) 
 Privat badrum. Inkluderar även ekologisk frukost, lakan, handdukar och slutstädning. 
  www.strandnara.com 
x 
3300 kr  Ej boende 

Lunch, fika och middag serveras i Capellagårdens KRAV certifierade kök.  
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Capellagården, Vickleby på södra Öland. (Adress: Vickleby bygata 25, Färjestaden) 

www.capellagarden.se 

 
Capellagården i Vickleby på södra Öland erbjuder en unik kreativ miljö. Här utbildas framtidens konstnärer 

och konsthantverkare i den skola som möbelformgivaren och pedagogen Carl Malmsten skapade för 

gestaltande arbete. Här finns verkstäder, boende, kök och en vacker trädgård, som tack vare 

Capellagårdens trädgårdsutbildning är i ständig förändring. 



  

27 – 28 mars • Galleri Tinnert, Arontorp  INSTÄLLD   

Börja måla akvarell – Nybörjarkurs 

Kursledare Ingemar Tinnert 

 

En kurs för dig som vill börja måla akvarell eller komma igång på nytt. Ingemar leder dig genom kursen 

och lär dig grunderna. Vi börjar från början och går igenom vad man skall tänka på när det gäller 

akvarellpapper, penslar och färger. Det blir grundläggande teknikövningar och träning på att skapa enklare 

akvareller. 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



 23 - 25 april • Galleri Tinnert, Arontorp  INSTÄLLD   

Valör och Kulör – Fortsättningskurs i akvarell 

Kursledare Lars Eje Larsson 

 

En kurs för dig som är van akvarellmålare. Kursen innehåller en hel del teori varvat med demonstrationer, 

egna praktiska övningar och fritt arbete samt genomgångar av dagens arbete. Vi fördjupar oss i det svåra 

valörmåleriet samt ger oss i kast med att jobba med medvetna valörkompositioner, färgackord och 

färgkompositioner. Det blir en hel del färglära och övningar i att behärska de olika färgkontrasterna.  

Men tyngdpunkten ligger på att träna upp valörmåleriet som är extra svårt att behärska i akvarell då 

förändringen mellan vått och torrt tillstånd är så stor. Vi övar med olika tekniker för att bygga upp 

valörrikedom, t.ex. genom att lägga lasyrer/”skiktmåleri” eller direkt/”a la prima”, beroende på olika 

pappers egenskaper. Men även med monokroma valörövningar s.k. ”Grisaille” måleri.  

I kursen ingår även Lars Ejes akvarellkompendie.   

Kursen pågår fredag kväll kl.17-20, lördag mellan kl.10-17 samt söndag kl.10-14  

Kurspris 

Inkluderar kurs och alla måltider 

5200 kr  
x 
Fika under fredagskvällen samt för- och eftermiddagsfika under resten av kurshelgen serveras i galleriet.  

Lunch äter vi hos Arontorps kroppkakor & mat under både lördag och söndag. Boende ingår ej.   

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



  

7 - 9 maj • Capellagården, Vickleby   INSTÄLLD  

Fortsätt måla akvarell – Måla landskap och byggnader i öländsk miljö 

Kursledare Ingemar Tinnert 

En kurs för dig som målat en del akvarell tidigare. Under dessa dagar kommer vi att ha teoretiska 
genomgångar med praktiska övningar. Övningarna innebär inte bara måleri utan även en del teckning.  

Vi har tillgång till en vacker ateljé men hoppas också kunna vara ute och måla i Capellagårdens trädgård 

och utmed Vickleby bygata som är kantat av motiv.  

Kursen pågår fredag kl. 13-17, lördag mellan kl. 9.30-17 samt söndag kl. 9.30-15  

Fredag och lördag avslutas kursen med gemensam middag från kl.17 

Kurspris  
Inkluderar kurs, alla måltider och ev. boende 

5100 kr  Enkelrum - StrandNära ECO B&B, Stora Frö (ca 5 km från Capellagården) 
 Privat badrum. Inkluderar även ekologisk frukost, lakan, handdukar och slutstädning. 
  www.strandnara.com 
x 
3300 kr  Ej boende 

Lunch, fika och middag serveras i Capellagårdens KRAV certifierade kök.  
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Capellagården, Vickleby på södra Öland. (Adress: Vickleby bygata 25, Färjestaden) 

www.capellagarden.se 

Capellagården i Vickleby på södra Öland erbjuder en unik kreativ miljö. Här utbildas framtidens konstnärer 

och konsthantverkare i den skola som möbelformgivaren och pedagogen Carl Malmsten skapade för 
gestaltande arbete. Här finns verkstäder, boende, kök och en vacker trädgård, som tack vare 

Capellagårdens trädgårdsutbildning är i ständig förändring. 

 



  

21 – 22 augusti • Galleri Tinnert, Arontorp   

Börja måla akvarell – Nybörjarkurs 

Kursledare Ingemar Tinnert 

 

En kurs för dig som vill börja måla akvarell eller komma igång på nytt. Ingemar leder dig genom kursen 

och lär dig grunderna. Vi börjar från början och går igenom vad man skall tänka på när det gäller 

akvarellpapper, penslar och färger. Det blir grundläggande teknikövningar och träning på att skapa enklare 

akvareller. 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

 

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



  

10 - 12 september • Capellagården, Vickleby   

Fortsätt måla akvarell – Måla landskap och byggnader i öländsk miljö 

Kursledare Ingemar Tinnert 

En kurs för dig som målat en del akvarell tidigare. Under dessa dagar kommer vi att ha teoretiska 

genomgångar med praktiska övningar. Övningarna innebär inte bara måleri utan även en del teckning.  
Vi har tillgång till en vacker ateljé men hoppas också kunna vara ute och måla i Capellagårdens trädgård 

och utmed Vickleby bygata som är kantat av motiv.  

Kursen pågår fredag kl. 13-17, lördag mellan kl. 9.30-17 samt söndag kl. 9.30-15  

Fredag och lördag avslutas kursen med gemensam middag från kl.17 

Kurspris  
Inkluderar kurs, alla måltider och ev. boende 

5100 kr  Enkelrum - StrandNära ECO B&B, Stora Frö (ca 5 km från Capellagården) 
 Privat badrum. Inkluderar även ekologisk frukost, lakan, handdukar och slutstädning. 
  www.strandnara.com 
x 
3300 kr  Ej boende 

Lunch, fika och middag serveras i Capellagårdens KRAV certifierade kök.  
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Capellagården, Vickleby på södra Öland. (Adress: Vickleby bygata 25, Färjestaden) 

www.capellagarden.se 

Capellagården i Vickleby på södra Öland erbjuder en unik kreativ miljö. Här utbildas framtidens konstnärer 

och konsthantverkare i den skola som möbelformgivaren och pedagogen Carl Malmsten skapade för 

gestaltande arbete. Här finns verkstäder, boende, kök och en vacker trädgård, som tack vare 

Capellagårdens trädgårdsutbildning är i ständig förändring. 

 



  

16 – 17 oktober • Galleri Tinnert, Arontorp   

Fortsätt måla akvarell – Måla höstens färger 

Kursledare Ingemar Tinnert 

 

En kurs för dig som målat en del akvarell tidigare. Under dessa två dagar kommer vi att ha teoretiska 

genomgångar med praktiska övningar. Övningarna innebär inte bara måleri utan även en del teckning.  

Här målar vi i höstens mustiga färger! 

 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



 

 

 
22 - 24 oktober • Capellagården, Vickleby   

Måla landskap i olja – Nybörjarkurs 

Kursledare Niklas Elgmo 

I denna kurs går Niklas igenom grunderna. Hur du förbereder duk, blandar färger samt hanterar penslar 

och målarmedium. Vi tränar även våra ögon att se färger/valörer för att kunna skapa naturtrogna 

landskapsmålningar. Komposition, teckning, perspektiv och djup är några av momenten som gås igenom. 

Demonstrationer varvas med eget måleri. Vi har tillgång till en vacker ateljé under hela kurshelgen. 

Kursen pågår fredag kl. 13-17, lördag mellan kl. 9.30-17 samt söndag kl. 9.30-15  

Fredag och lördag avslutas kursen med gemensam middag från kl.17 

Kurspris  
Inkluderar kurs, alla måltider och ev. boende 

5100 kr  Enkelrum - StrandNära ECO B&B, Stora Frö (ca 5 km från Capellagården) 
 Privat badrum. Inkluderar även ekologisk frukost, lakan, handdukar och slutstädning. 
  www.strandnara.com 
x 
3300 kr  Ej boende 

Lunch, fika och middag serveras i Capellagårdens KRAV certifierade kök.  
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Capellagården, Vickleby på södra Öland. (Adress: Vickleby bygata 25, Färjestaden) 

www.capellagarden.se 

 
Capellagården i Vickleby på södra Öland erbjuder en unik kreativ miljö. Här utbildas framtidens konstnärer 

och konsthantverkare i den skola som möbelformgivaren och pedagogen Carl Malmsten skapade för 

gestaltande arbete. Här finns verkstäder, boende, kök och en vacker trädgård, som tack vare 

Capellagårdens trädgårdsutbildning är i ständig förändring. 

 



  

13 - 14 november • Galleri Tinnert, Arontorp   

Börja måla akvarell – Nybörjarkurs 

Kursledare Ingemar Tinnert 

 

En kurs för dig som vill börja måla akvarell eller komma igång på nytt. Ingemar leder dig genom kursen 

och lär dig grunderna. Vi börjar från början och går igenom vad man skall tänka på när det gäller 

akvarellpapper, penslar och färger. Det blir grundläggande teknikövningar och träning på att skapa enklare 

akvareller 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



  

27 - 28 november • Galleri Tinnert, Arontorp   

Teckning – Nybörjarkurs 

Kursledare Niklas Elgmo 

Detta är en kurs där vi tränar våra ögon snarare än våra händer. Att se proportioner och avstånd snarare 

än att få till "mjuka skuggningar". Vi tecknar i blyerts och kol på papper. Demonstrationer varvas med egna 

övningar. Här ger Niklas dig en metod och en grund att bygga vidare på i ditt fortsatta skapande. 

Kursen pågår mellan kl. 10-17 både lördag och söndag 

Kurspris 

2700 kr  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

max 12 deltagare, min 8 deltagare 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (Adress: Torslunda 102, Färjestaden. Granne med Arontorps Kroppkakor) 

www.tinnert.se 

 

Kursen håller till i Galleri Tinnerts lokaler i Arontorp på Öland. Här är du omgiven av konst och 

konsthantverk! Här finns även en butik med konstnärsmaterial, ramverkstad samt Ingemar Tinnerts ateljé. 

Vi sitter i galleriet och målar.  

Önskas övernattning i samband med kursen rekommenderas StrandNära ECO B&B, Stora Frö. Läs mer på 

www.strandnara.com 

 



  Ingemar Tinnert 

Konstnär född på Öland. Uppväxt i Västergötland. Från slutet av 70-talet bosatt 

och verksam i Falköping. Sedan 2018 bosatt på Öland. Autodidakt med undantag 

från några fristående akvarellkurser samt enstaka kurser vid Gerlesborgsskolan. 

Naturmålare med stort intresse för fåglar och gamla miljöer i landskapet.  

Besök Ingemars presentation på tinnert.se om du vill veta mer. Du är även 

välkommen att besöka Ingemar Tinnerts ateljé. Samma adress och öppettider som 

för Galleri Tinnert.  

 

Niklas Elgmo 

Konstnär född i Nybro och uppväxt i Kalmar. Utbildad i klassiskt måleri vid 

Swedish Academy of Realist Art i Stockholm samt Florence Academy of Art i 

Italien. Efter sina studier i Florence undervisade han även vid Florence Academy of 

Art. Sedan 2018 bosatt på Öland där han driver Isola studios.  

Läs gärna mer om Niklas konst och hans verksamhet på www.niklaselgmo.com 

samt www.isolastudios.com.  

 

Lars Eje Larsson 

Utbildad vid Gerlesborgsskolan samt Göteborg och Umeå universitet. Han skapar 

sina akvareller med djupt engagemang och stor teknisk skicklighet. Olika 

akvarelltekniker samsas på samma yta, allt för att gestalta stämningar och fånga 

ljuset. Med komposition och färgkomposition skapar han kontraster och 

motsättningar för att åstadkomma spänning. 

Läs gärna med om Lars Eje och hans konstnärskap på larsejelarsson.se  

 



 Anmälan 

Anmäl dig via e-post till info@tinnert.se. Anmälan bör innehålla följande information 

Namn: 

Adress: 

Telefon: 

E-post: 

Kurs: 

Specialkost   Ja/Nej? Om ja, vilken kost vill du undvika? 

Boende Ja/Nej? 

Turordning efter datum och klockslag för anmälan. Du meddelas så snart som möjligt om du fått plats på 

kursen eller om du blir reserv.  

 

När kursen närmar sig får du ett välkomstbrev från oss. Då bekräftar du din anmälan genom att betala din 

anmälningsavgift. I välkomstbrevet finns även information om vilket datum du senast skall betala 

resterande kursavgift samt all övrig information du behöver inför kursen.  

Anmälningsavgift 

Galleri Tinnert, Arontorp Öland  700 kr 

Capellagården, Vickleby Öland - Ej boende 1000 kr 

Capellagården, Vickleby Öland - Inkl. boende 1500 kr 

Akvarellkurs Lars Eje Larsson, Galleri Tinnert 3000 kr 

 

Vid utebliven betalning av anmälningsavgift erbjuds platsen till en annan deltagare. Anmälningsavgiften 

återbetalas ej. Resterande kursavgift betalas ca en månad före kursstart. Information kommer att finnas i 

välkomstbrevet. 

Om du har funderingar kring någon av våra kurser så tveka inte att fråga. Du når oss via e-post 

info@tinnert.se alt. via telefon 070 669 31 11 

Titta gärna på foton från våra tidigare kurser via Facebook och Instagram - @galleritinnert 

.  



 

 

Galleri Tinnert AB 

Torslunda 102, 386 96 Färjestaden 

070 669 31 11 
x 

info@tinnert.se 
x 

www.tinnert.se 


