PAKKELISTE: MALEKURSER PÅ AFUK MED ANITA VIOLA NIELSEN
Læs alt om malekurset på https://kreativt-netvaerk.dk/malekursus-koebenhavn-sommerworkshopuge-3/
Du vælger selv hvilke materialer du vil arbejde med, du behøver IKKE at tage det hele med.

På AFUK har du arbejdsborde, stole og staffelier, og plads til at arbejde med meget store formater
hvis det er det du har lyst til.
Du skal selv medbringe plader hvis du har brug for at opspænde lærred.
TEGNEGREJ Det er altid en god ide at medbringe tegnegrej:
Papir: Syrefrit skitseblok A4, evt større. Det kan også være en god ide at medbringe en skitsebog i
lommeformat, så du altid har den ved hånden.
Blyanter: B2, B4, B6. Evt. kulstifter, kridt, farveblyanter, oliestifter eller Akvarelblyanter.
HUSK altid: Viskelæder, blyantspidser, saks, lim, malertape.
Du bestemmer selv om du vil arbejde med akvarel eller akryl, eller om du vil arbejde med begge
dele.
AKVAREL:
Akvarelpapir af god kvalitet, min 300 g. Anita burger mærket Fabriano, 50% cotton neutral. A4
som minimum, medbring gerne et par forskellige størrelser.
Pensler, Nr. 20, 12 og 2. Anita bruger Da Vinci.
Akvarelfarver: Køb altid kun farver af bedste kvalitet, sørg for at have primærfarverne inden for
det mærke du vælger. Anita bruger Rowney Artist Watercolour i briketter.
Farvepaletten: Anitas farvevalg ser sådan ud: Sort kamp Black, Grimson Red, Vermilion red,
Ultramarin Blue, Cerulian Blue, Burnt umber, Burnt siena, Yellow Ochre, Viridian green, Sap
green, Lemon Yellow.
AKRYL:
Akrylfarver: Anita bruger MaiMeri (italiensk), men du kan bruge hvad du selv har, bare det er en
god kvalitet.
Farvepaletten: Sørg for at have primærfarverne rød, gul, blå + evt et par af dine yndlingsfarver,
og du vil måske gerne have et par jordfarver. HUSK også en god portion hvid titanium.
Pensler: Anita bruger billige pensler i svinehår, og som minimum skal du medbringe nr.: 12, 9, 6
og 4. Det er en god ide at medbringe et par stykker af alle størrelser når du arbejder med akryl.
Palette til at blande farver på.
Lærred eller papir: Hvis du vil arbejde på papir anbefaler Anita Hahnemuhls akrylpapir, den kan
købes i blokke. Tag gerne 2 forskellige størrelser med, så store som muligt. Hvis du arbejder på
lærred skal de være opspændt, ellers skal du selv medbringe maleplader.
HUSK et par plastikskåle til vand.

