
1 
 

 

  

 

GALLERI TINNERTS 
MÅLARKURSER 2023 



2 
 

 

 

 

  

sida 4 25 - 26 februari • Fortsätt måla akvarell - Måla gråväder och vinter  

Ingemar Tinnert, Galleri Tinnert Arontorp, Öland  

sida 5 11 - 12 mars • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs 

Ingemar Tinnert, Galleri Tinnert Arontorp, Öland  

sida 6 15 - 16 april • Fortsätt måla akvarell - Måla landskap och byggnader 

Ingemar Tinnert, Galleri Tinnert Arontorp, Öland  

sida 7 28 - 30 april • Måla landskap i olja  

Niklas Elgmo Capellagården Vickleby, Öland 

sida 9 26 - 27 augusti • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs  

Ingemar Tinnert Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

sida 10 8 - 10 september • Måla porträtt i olja  

Niklas Elgmo Capellagården Vickleby, Öland 

sida 11 28 - 29 oktober • Fortsätt måla akvarell - Måla höstens färger 

Ingemar Tinnert, Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

sida 12 11 - 12 november • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs 

Ingemar Tinnert Galleri Tinnert Arontorp, Öland 

sida 14 Presentation av våra kursledare 

sida 15 Anmälan 

sida 18 Kontaktuppgifter 
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25 - 26 februari • Fortsätt måla akvarell - Måla gråväder och vinter 
x 
Kursledare Ingemar Tinnert 

Galleri Tinnert, Arontorp 

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. 

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

 

Kurspris  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

2 950 kr 
x 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (tinnert.se) 

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.  

 

 

© Ingemar Tinnert 
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11 - 12 mars • Börja måla akvarell – Nybörjarkurs  
x 
Kursledare Ingemar Tinnert 

Galleri Tinnert, Arontorp 

 

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  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

2 950 kr 
x 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (tinnert.se) 

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.  

 

© Ingemar Tinnert 
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15 - 16 april • Fortsätt måla akvarell - Måla landskap och byggnader 
x 
Kursledare Ingemar Tinnert 

Galleri Tinnert, Arontorp 

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. 

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

Kurspris  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

2 950 kr 
x 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (tinnert.se) 

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.  

 

 

© Ingemar Tinnert 
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28 - 30 april • Måla landskap i olja  
x 
Kursledare Niklas Elgmo 

Capellagården Vickleby 

I denna kurs går Niklas igenom grunderna i landskapsmåleri. 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. 13-16.30, lördag mellan kl. 9.30-17 samt söndag kl. 9.30-15  

Fredag och lördag avslutas kursdagen med gemensam middag. 

Kurspris  
Inkluderar kurs och alla måltider. Boende ingår ej. 

4 100 kr 
max 12 deltagare, min 8 deltagare  

För- och eftermiddagsfika serveras i ateljén. Lunch och middag serveras i Vingårdssalen. All mat tillagas i 

Capellagårdens KRAV certifierade kök. 

 

Plats 

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

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. 

© Niklas Elgmo 
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26 - 27 augusti • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs  
x 
Kursledare Ingemar Tinnert 

Galleri Tinnert, Arontorp 

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  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

2 950 kr 
x 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (tinnert.se) 

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.  

 

 

© Ingemar Tinnert 
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© Niklas Elgmo 

8 - 10 september • Måla porträtt i olja  
x 
Kursledare Niklas Elgmo 

Capellagården Vickleby 

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. Övningarna innebär inte bara måleri utan även en del teckning. 

Vi lär oss att, utifrån porträttfoton, se och avbilda skuggor, halvtoner och ljus. Porträttfoton anpassade för kursen 

får ni på plats. Vi har tillgång till en vacker ateljé under hela kurshelgen. 

Kursen pågår fredag kl. 13-16.30, lördag mellan kl. 9.30-17 samt söndag kl. 9.30-15  

Fredag och lördag avslutas kursdagen med gemensam middag. 

Kurspris  
Inkluderar kurs och alla måltider. Boende ingår ej. 

4 100 kr 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

För- och eftermiddagsfika serveras i ateljén. Lunch och middag serveras i Vingårdssalen. All mat tillagas i 

Capellagårdens KRAV certifierade kök. 

 

Plats 

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

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. 
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28 - 29 oktober • Fortsätt måla akvarell - Måla höstens färger 
x 
Kursledare Ingemar Tinnert 

Galleri Tinnert, Arontorp 

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. 

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

Kurspris  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

2 950 kr 
x 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (tinnert.se) 

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.  

 

 

 

© Ingemar Tinnert 
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11 - 12 november • Börja måla akvarell - Nybörjarkurs  
x 
Kursledare Ingemar Tinnert 

Galleri Tinnert, Arontorp 

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  

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår för båda dagarna 

2 950 kr 
x 
max 12 deltagare, min 8 deltagare 

 

Plats 

Galleri Tinnert Arontorp, Öland (tinnert.se) 

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.  

 

© Ingemar Tinnert 



13 
 

 

 

 © Galleri Tinnert, Ingemar Tinnert, Niklas Elgmo 



14 
 

  

Ingemar Tinnert 

Autodidakt samt har deltagit på fristående akvarellkurser och 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 

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 niklaselgmo.com samt isolastudios.com 
 

 
 

 

 

 

 
 

© Niklas Elgmo 

© Ingemar Tinnert 
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 Anmälan 

Anmälan görs 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? 

 

Turordning efter datum och klockslag för anmälan. Först till kvarn gäller från den dag då kursprogrammet 

publiceras på tinnert.se/skickas ut via e-post. Vi tar ej emot föranmälningar.  

Du meddelas så snart som möjligt om du fått plats på kursen eller om du blir reserv. Vänta inte med din 

anmälan. Många av våra kurser blir snabbt fulla. Skulle du inte fått någon bekräftelse inom två dagar, kolla din 

skräppost och/eller kontakta oss igen.  

Om du får besked från oss att du fått plats på kursen bekräftar du din anmälan genom att betala din 

anmälningsavgift. Inbetalningsuppgifter och all övrig information du behöver för att kunna genomföra 

betalningen kommer att finnas i det bekräftelsemail du får av oss.  

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

Anmälningsavgiften återbetalas ej.  

Resterande kursavgift betalas in cirka en månad före kursstart. Betalningsinformation skickas via e-post i form 

av ett välkomstbrev. I välkomstbrevet finns även all övrig information du behöver inför kursen, så som 

materiallista, schema o.s.v. 

 

Anmälningsavgift 

Galleri Tinnert, Arontorp Öland 850 kr 

Capellagården, Vickleby Öland 1100 kr   

 

 

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 
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Avbokning 

Avbokning skall ske skriftligen till info@tinnert.se 

Fri avbokning fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras 50% av resterande kursavgift vid avbokning 

utan sjukintyg från läkare. Anmälningsavgift återbetalas ej.   

Flera av våra kurser är eftertraktade. Vi utgår därför ifrån att du omgående meddelar oss om du tänker avstå 

din plats. Även om du hamnat på reservplats, och vill avstå den, måste du höra av dig och meddela oss detta 

skriftligt via e-post  

Om Galleri Tinnert på grund av för få deltagare eller oförutsedda omständigheter måste ställa in en kurs 

återbetalas samtliga inbetalda avgifter för kursen. Sker detta kontaktas alla anmälda kursdeltagare via mail och 

kommer då att få tydlig information om vad som gäller. 

 

Behandling av personuppgifter 

För att boka en plats på Galleri Tinnerts kurser hanteras dina personuppgifter i form av namn, postadress, 

telefonnummer och e-postadress av Galleri Tinnert. Uppgifterna sparas för närvarande på obestämd tid.  

Dina personuppgifter hanteras endast av anställda vid Galleri Tinnert och lämnas aldrig ut till tredje part.  

Som deltagare på Galleri Tinnerts målarkurser sparas även din e-postadress i vår sändlista för utskick av 

kommande års kursprogram och ev. allmän information gällande våra kurser. Här sparas din e-postadress 

endast så länge du vill. Avregistrera dig genom att skicka ett mail till info@tinnert.se. Då raderar vi din  

e-postadress från sändlistan.  
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Galleri Tinnert AB 

Torslunda 102, 386 96 Färjestaden 

070 669 31 11x 

info@tinnert.se 

@galleritinnertx 

tinnert.se 


