Målarsamling i Göteborg
Lördag den 29/9 - Söndag den 30/9 2012

“All we are saying is give peace a chance”
Var med och skapa den sanna freden, den som börjar i våra hjärtan och därefter omsluter
jorden. Tillsammans bygger vi under helgen en färgsprakande bro som leder från den gamla
tiden över till den nya. Samlingen sker vid foten av Himlabacken i Kållered.
Då, i den gamla tiden, låg här en kultplats. Sen kom separationens tid och då utkämpades
slag mellan norrmän, danskar och svenskar på denna plats.

Nu, i enhetens tid, träffas vi här med fred och försoning som vårt mål
 och penslar och färg är våra vapen.
Ett flöde av inspiration och kreativitet är nu öppet och vi landar mjukt in i
hjärtat.

Program
Lördag den 29/9 kl 10.00 -17.00 Inspirativ målning
Söndag den 30/9 kl 10.00 -15.00 Inspirationsdag
Föredrag av Anna Johansson – Mina upplevelser av Vedic Art och
Ingrid Krianon – Aktuellt i tiden
Vi presenterar de nya Målarledarna samt våra visioner och framtidsplaner med Inspirativ målning.
Obs! Begränsat antal platser! Målarledare har förtur på plats till söndag.

Pris:

Lördag 500 kr
Söndag 400 kr
I priset ingår fika båda dagarna samt enkel sopplunch på söndag.

Plats:

Samlingslokalen i bottenvåningen på baksidan av Våmmedalsvägen 90 i
Kållered

Vägbeskrivning:

Kan du få av Carin eller på ex http://maps.google.se/

Boendeförslag:

STF Vandrarhem Wendelsberg Mölnlycke
Tel 031-: 338 05 36

Utrustningslista:

Ta med dig lunch till lördagen, din egen målarutrustning - Tjocka
barnkritor, vattenfärger eller akrylfärger ( ej olja), flera tapetrullar (vi målar på
baksidan) , penslar i olika storlekar, svampar, trasa, vattenburk, liten fickspegel,

oömma kläder och ett liggunderlag.
Anmälan till:

Maria Leek tel 0941-107 99 eller mail: marialeek33@gmail.com
Carin Gustafsson tel 0706 07 86 68
eller mail: caringustafsson@yahoo.se

Sista anmälan:

20 september

Varmt Välkommen
önskar
Maria & Carin

