
   
 

PAKKELISTE VENEDIG / AKVAREL OG TEGNEKURSUS MED ANITA VIOLA NIELSEN 

Læs alt om kursus og rejse på: https://kreativt-netvaerk.dk/akvarelkursus-tegnekursus-venedig-anita/ 

Når du pakker skal du huske at vores bus ikke må køre ind i Venedig, og derfor skal du selv bære din kuffert 

fra bussens p-plads til klosteret. Det er en tur gennem byens gader på anslået 10 minutter. 

Pak dine kursusmaterialer i håndbagagen. 

Det sker yderst sjældent, men i årenes løb har vi enkelte gange været ude for at en deltagers kuffert er 

havnet på det forkerte fly, og derfor ankommer et par dage efter kursusstart. Det er ærgerligt at miste de 

første kursusdage, så vi anbefaler at du pakker de mest nødvendige materialer i din håndbagage, så er du 

klar til at starte arbejdet allerede ved ankomsten. 

HUSK ALTID at tage højde for sikkerhedsreglerne, eksempelvis vedrørende væsker og skarpe genstande i 

håndbagagen. De flydende farver, samt hobbykniv og saks skal pakkes i kufferten. 

PERSONLIGT GREJ: 

Som i alle andre Italienske byer leves livet i Venedigs gader og på cafeerne til sent om aftenen. Vi har valgt 

at indlogere os centralt i byen, så hvis du let bliver forstyrret af byens lyde anbefaler vi at du for en 

sikkerheds skyld medbringer ørepropper. 

Husk at have dit bedste fodtøj med på denne tur, vi kommer til at gå meget i ugens løb. 

TEGNEGREJ 

Medbring altid tegnegrej: 

Papir: Syrefrit skitseblok, til denne tur anbefales A4 størrelse, eller din egen foretrukne. 

Blyanter: B2, B4, B6. Evt. kulstifter, kridt, farveblyanter, oliestifter eller Akvarelblyanter, eller hvad du 

foretrækker at tegne med. 

HUSK: Viskelæder, blyantspidser. 

 

AKVAREL: 

Akvarelpapir, blok af god kvalitet, min 300 g. Anita burger mærket Fabriano, 50% cotton neutral. 

A4 eller din foretrukne størrelse, bare den passer i rygsækken. 

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. 

HUSK også vanddunk og vandskål. 
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