
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32  RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgarden.org • www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik

Kursavgift:  3 500 kr

Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc 4 805 kr
Enkelrum med wc (dusch i korridor) 4 115 kr
Dubbelrum med dusch & wc 4 115 kr /pers

För ej övernattande tillkommer (inkl måltider): 2 615 kr 

Som privatperson har du möjlighet att söka bidrag ur Stifts-
gårdens vistelsefond. Skicka ett brev till Stiftsgården märkt 
”Vistelsefonden”. Skriv vad du heter, varför du vill söka bidrag 
samt att det gäller ”Måla för livet maj 2018”.

Anmälan senast 12 april (i mån av plats anmälan senare)  
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgarden.org

Upplysningar: 
Lotta Lirkas, tel 010-160 80 62, lotta.lirkas@svenskakyrkan.se

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart.
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen.

Med reservation för förändringar.

Måla för livet 

Uttryck dig i färg
På Stiftsgården i Rättvik 

10-13 maj 2018

VÄSTERÅS STIFT

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi 
enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande 
av läkarintyg debiteras endast kursavgift.
  

Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
OBS! Vi tillämpar förskottsinbetalning.
Betalning ska vara Stiftsgården tillhanda senast en vecka innan ankomst. 
Bankgiro 470-0050. Vid utebliven betalning faktureras beloppet och 
75 kr tillkommer i administrationsavgift.

Bild: Maria Eklöw Bosaeus



Torsdag 10 maj
12:00 Ankomst och lunch
13:00 Presentation av dagarna, 
 målning och samtal
18:00 Middag 
19:00 Nöjesmålning i ateljén 
 för den som vill. 

Fredag 11 maj
08:00 Frukost  
09:00 Målning 
10:00 Bildprocess med samtal 
12:00 Lunch
13:00 Möjligheternas eftermiddag: 
 Vila, eget måleri eller 
 Konst runt Siljan 
18:00 Middag  
19:00 Nöjesmålning i ateljén för 
 den som vill. Maria finns 
 till hands mellan 19 och 21.

Lördag 12 maj
08:00 Frukost
09:00 Målning
10:00 Bildprocess med samtal 
12:00 Lunch 
13:00 Möjligheternas eftermiddag: 
 Vila, eget måleri eller Konst runt Siljan 
18:00 Middag
19:00  Nöjesmålning i ateljén för den som vill. Maria finns till  
 hands mellan 19 och 21.

Söndag 13 maj
08:00 Frukost 
09:00 Målning och förberedelse av utställning. 
 Utvärdering  
12:00 Söndagsbuffé 
13:00 Utställning och vernissage annonserat i Konst runt Siljan  
 av målade alster. 
15:00 Eftermiddagskaffe och hemfärd

Måla för livet
Att måla kan ge livet innehåll och mening. Att uttrycka 
sig i färg och form når längre och djupare än orden. 
Delar i hjärnan dit orden inte når kan komma till uttryck. 
En bild kan uttrycka flera saker samtidigt och visa både 
framtid, dåtid och nutid. Bilden finns kvar och kan vara 
ett dokument av en process och en utveckling. Genom 
bilden kan vi kommunicera med oss själva och med 
varandra. I en trygg gemenskap delar vi tankar om vad 
bilden vill säga. Med omsorg om varandra kan vi finna 
glädje och tröst i skapandet. Varje deltagares unika uttryck 
respekteras. I dialogen kan vi stödja och berika varandra. 
I bildprocesserna kommer vi att använda Bibeln som 
referens och klangbotten till våra egna livserfarenheter 
uttryckta i bild. Också bildernas konstnärliga utformning 
får uppmärksamhet och erfarenheter av skapandet delas. 

Kursdagarna avslutas med en gemensam utställning 
där den som vill kan visa sina bilder för besökare till 
arrangemanget Konst runt Siljan. Det finns möjlighet 
till besök av några av utställningarna hos konstnärerna 
i Konst runt Siljan. Den som önskar kan besöka 
Stiftsgårdens gudstjänster. 

Vi arbetar med olika målningstekniker såsom kritor, 
tempera, kol och akryl på papper, pannå och duk. 
Det kommer också att finnas material för att skapa   
 tredimensionellt. Ett basutbud
 av material ingår i kursavgiften.   
 Dyrare material som duk,
 kvalitetspenslar och akrylfärger   
 kan köpas på kursen. Om du har
 eget favoritmaterial, ta gärna med 
 det. Ledare för kursen är Maria   
 Eklöw Bosaeus. Hon är leg. arbets- 
 terapeut, bildterapeut och konstnär.


