PAKKELISTE: TEGNING KUNST & KULTUR i Mazara del Vallo med Tine Kragh

Læs alt om kurset på Sicilien her: https://kreativt-netvaerk.dk/tegnekursus-sicilien-italien/

SKITSEBOGEN
På denne rejse arbejder vi med tegning i skitsebogen. Medbring din foretrukne – mærke, format og udformning er helt
op til dig selv, bare det er en bog du er glad for.
Jeg anbefaler en størrelse svarende til minimum A4, gerne lidt større så du kan få format på tegningerne. Dog vil jeg
ikke anbefale en alt for stor bog, den kan være u-handy at arbejde med når vi arbejder stående, og du kommer til at
bære rundt på den hele dagen.
Det er en fordel at have et par stykker med i forskelligt format, så du kan veksle lidt i ugens løb. Vi kommer til at tage
dem frem mange gange i løbet af dagen, og bøgerne fyldes med indtryk fra stederne vi besøger i ugens løb.
Det er en god ide med en lille rygsæk hvor du eventuelt har plads til en pude / siddeunderlag / klapstol, så du er fri til
at sætte dig og arbejde præcis hvor du vil. Jeg vil så vidt muligt vælge arbejdssteder med bænke og lignende
siddepladser, men det vil ikke altid være muligt.

TEGNEGREJ
Husk altid blyanter, alle slags blyanter kan bruges, mine foretrukne er B2, B4, B6.
Tag eventuelt også kulstifter med hvis du har lyst til det – eller kridt, kuglepen, tusch, farveblyanter, oliestifter,
akvarelblyanter - eller hvad du har lyst til at tegne med. Det vigtigste er at du medbringer det som du synes det er
sjovt at tegne med - husk at det er din unikke personlige streg vi leder efter.
Du er velkommen til at arbejde med farver, men jeg underviser ikke i farvelære.
HUSK: Viskelæder og blyantspidser - OG evt. en limstift til at sætte ting ind i din skitsebog.

Du er velkommen til at kontakte Tine hvis du har spørgsmål til pakkelisten: kraghtine@gmail.com

