Inspirativ målning

!

Storsamling i Kungälv
!

I ett holografiskt Fredsperspektiv
- över alla gränser

!
Ingrid Krianon m.fl.
!
!

!
!

Fred 5 aug 17 - 19

för tidigt anlända; förberedelse bord, plast etc.

Lörd 6 aug 11 - 21

10 - 11 incheckning

Sönd 7 aug 10 - 16

!
Plats: Allaktivitetshuset Kvarnkullen
Kvarngatan 8, Kungälv

!
Vi målar, skriver, vandrar och gör utflykter.

!

Vi förstärker kreativitetens ”toppstjärna”.
I alla sfärer, i alla system kreeras en ny Skapelse.

!

En nydanande ton pulserar ut som ger en yrvaken värld
ett aktivt förhållningssätt i arbetet för frihet och fred.

!
Kurskostnad: 1000:!
Sista anmälningsdag: 5 juni
!

Du får inbjudan i god tid för att du ska ha möjlighet att planera din kalender, boka logi etc.
Anmäl dig gärna redan nu - först till kvarn!

!

Alla Inspirativa målare hälsas välkomna - även Vedic Artare och andra konstnärer som
målar och skriver i sitt eget flöde!

!
Mat:
!
Fika:
!
Logi:

Material:

!

Egen bokning - Boka snabbt! Det är högsäsong för turismen i augusti !
Egen medhavd, eller det finns trevliga restauranger på stan.
Finns till självkostnadspris
Tag med allt vad du själv behöver - (alla får eget bord)
- penslar, vattenburk, svampar, trasor, skrivblock, pennor
- tapetrullar, akvarellblock, pannå (ev duk och staffli)
- akvarellfärg, akryl etc (ej olja)

Anmälan till någon av oss:
Ingrid
tel: 0304-10003 eller
Maria
mail: marialeek33@gmail.com

!

Meddela namn, telefon och mail till samtliga deltagare om du anmäler flera!
- Du / ni får bekräftelse på anmälan.
- Om du inte får bekräftelse inom 2 veckor, hör av dig till oss igen.

!
Avbokning: Ge oss besked så snart som möjligt så vi kan ge reservlistan en chans!
!

Ingen anmälningsavgift
- Kursavgiften betalas vid ankomst, i kuvert med namn utanpå (för snabb hantering)
- Du får kvitto under helgen

!

Målarsamlingen har gjorts möjlig att arrangera
genom praktiskt arbete och stöd från både vänner och olika nätverk.

!

VARMT VÄLKOMNA till denna kreativa tonöppning!
- Vi öppnar nya portaler
för samarbete över alla gränser!

!!
Hälsning
!
Linda, Ingrid, Maria o Agneta
!
HAV - Hälsoarternativ i Väst
Nätverket Fred och Jord
!
!
!

www.ingridkrianon-jonankerholm.nu

Vägbeskrivning om du åker buss:
Målarlokalen ligger efter E6 - 5 min gångväg från Resecentrum.
Där finns busshållplats med direktförbindelse från Göteborg och Bohuslän (se Västtrafik)
- samt galleria med matbutiker och restauranger.

!
Med
från motorvägen avfart 86 mot centrum och sjukhus: Kvarngatan 8, Kungälv
!Om dubilbehöver
särskild vägbeskrivning till lokalen kan du även ringa Linda Olsson 070-8114686
!
Parkering vid lokalen: 2:- / tim efter 18.00 och fram till 8.00 annars 7:- / tim, det finns
dygnsparkering 50:- och det är EasyPark (via appen, SMS, kort eller kontanter)

