
Akvarelmaling og tegning 
Undervisningen  
Du afprøver i praksis grundlæggende teorier vedrørende farvelære, komposition og 
perspektiv, og du øver dig i mange akvarelteknikker.  
Denne fremgangsmåde giver dig gradvis en indsigt i, hvordan valget af farver, 
mængden af vand og brugen af akvarelteknikker, skaber de resultater, som er 
styrken i et akvarelmaleri. 
Der er indflettet tegneøvelser og øvelser i billedopbygning undervejs, så du vil være i 
stand til at male et bredt spekter af motiver. 

Eksempler på øvelser i akvarelteknikker: 

 
 

Eksempel på tegneøvelse og derefter gradvis opbygning af akvarellen, hvor du 
bruger de akvarelteknikker, du har øvet dig i: 

   

Bevoksning kan males på flere måder. Du lærer blandt andet vådt i vådt efterfulgt af 
tør teknik og den mere sikre teknik, hvor du starter med lyse farver og gradvis bygger 
løvet op i mørkere og kraftigere toner: 



  

Du kan læse mere om undervisningen i min bog Akvarel Eventyret, Lær at tegne og 
male – med glæde 

Hvor foregår undervisningen? 

Undervisningen foregår i den gamle, maleriske landsby, Palia Alonnisos, og vi 
besøger også kysten for at male havets turkisgrønne nuancer. Der vil under 
fællesundervisningen være stol og bord til rådighed. 

 

Akvareludstyr 

Du vil få brug for følgende akvareludstyr på kurset: 

• Tre pensler nr. 2, 8 og 16 i mellemgod kvalitet. Syntetiske mårhårspensler er 
fine.  



• Grundfarverne rød, gul og blå samt blandingsfarverne orange, grøn og lilla. I 
farveæsker med 12 farver indgår disse farver på nær den lilla. Akvarelfarver 
fås i mange mærker i en begynderudgave, som er billigere end den 
professionelle. 

• Akvarelblokke i mindst A4 størrelse eller 24x32cm (300g/m2). Syrefrit så det 
ikke gulner. 

• Medbring ligeledes blyant, viskelæder, lineal og en tegneblok eller tegnepapir.  

 

Lidt om din underviser, Bente Keller 

Jeg begyndte i 1996 at undervise i akvarelmaling i samarbejde med Skibbyrejser, 
som nu er en del af Spies. Over en lang årrække kom mange, glade kursister til 
Alonnisos og malede løs i en uge eller 14 dage.  

Samarbejdet stoppede i cirka 2007, og siden da har jeg haft engelske grupper og 
undervist lokalt både voksne og børn. Du kan læse mere om min baggrund i menuen 
Om Bente. 

Vilkår og betingelser 
Tilmeldingen er bindende, og i tilfælde af afmelding indtil 40 dage før kursusforløbet 
tilbagebetales kun 50% af depositum. Ved senere afmelding tilbagebetales det 
indbetalte beløb kun ved dokumenteret sygdom og minus 50% af depositum. 

Hvis der er færre end tre tilmeldte 20 dage før kursusstart, bliver jeg nødt til at aflyse 
kurset, og hele det indbetalte beløb vil blive returneret. 

Rejse og indkvartering 



Rejsen 
Det nemmeste er at flyve til Skiathos enten med Spies eller Apollo.  
Fra Skiathos tager det 1½ time med flyvebåden til Alonnisos.  
Spies’ afgange tirsdage passer med kursusforløbet.  
Hvis du foretrækker at købe både rejsen og indkvartering med rejsebureauet så vælg 
en pension i den gamle landsby, hvor kurset afholdes. 

 www.spies.dk eller www.apollorejser.dk.  

Du kan også vælge at flyve til enten Thessaloniki, Athen eller Volos. Fra disse byer 
er der mellem 3 til 6 timers transport til Alonnisos.  

Se Hellenic Seaways www.hsw.gr. 

Hvis I flyver til Athen, hedder byen i sejler fra Agios Konstantinos. 

Fra Athens Centrum, Kaningkos Torvet, afgår der bus til Agios Konstantinos og 
derfra flyvebåde (Flying CAT) eller færge til Alonnisos. Busforbindelsen er i 
samarbejde med bådene, og både busbillet og bådbillet købes samtidig på 
billetkontoret på Kaningkos torvet.  

Rejsen fra Athen til Alonnisos tager i alt 6 timer og koster ca.140€ tur/retur. 
Angående information om sejlplan, reservation og priser se Hellenic Seaways 
www.hsw.gr  

Sejlplaner til Alonnisos  
Der er mange sejlforbindelser til Alonnisos, så det er en god ide at kigge på 
www.openseas.gr, hvor alle forbindelserne er samlet. 

Åbn siden og i vinduet FROM

I vinduet 

 scroller du ned til SPORADES, og så vælger du 
ALONNISOS. 

TO 

Det er den omvendte sejlrute, men på denne måde kan du se fra hvilke havne, du 
kan sejle til Alonnisos. 

trykker du på pilen, og så kan du se alle de havne, Alonnisos har 
forbindelse til. 

For at finde den havn du ønsker at sejle fra, skal du lede efter navnet i kategorien 
MAJOR PORTS or CENTRAL GREECE 

DESVÆRRE BLIVER SEJLPLANERNE UDARBEJDET SENT, SÅ DET ER SVÆRT AT 
BOOKE TIDLIGT 

Indkvartering  
Hvis du vil leje dig ind på egen hånd, kan jeg anbefale følgende pensioner i den 
gamle landsby, hvor undervisningen foregår: 

Fantasia House: Lille pension beliggende på det centrale kirketorv. Værelser med 
køleskab, vandkoger, toilet og bad eller studio med køkkenniche. Smuk udsigt over 
landskabet og havet. 
http://alonissos.gr/en/accommodation-in-alonissos/rooms-to-let/fantasia.html. 
Pris:  
Dobbelt værelse: 35€, cirka 260kr/dag  
Som enkeltværelse: 30€/dag, cirka 225kr/dag 
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Studio: 40€/dag, cirka 300kr/dag 
Booking gennem mig. 

Anatoli: Pension beliggende på det centrale kirketorv. Store studios med køkken, 
toilet og bad. Smuk udsigt over landskabet og havet. Morgenmads cafe. 

For yderligere information og booking:  

Pris: Studio cirka 45€/dag 

Chiliadromia: Pension beliggende på det centrale kirketorv. Store studios med 
køkken, toilet og bad eller almindelige dobbelt-værelser med køleskab, vandkoger, 
toilet og bad. Morgenmads cafe. Smuk udsigt over landskabet og havet. 

For yderligere information og booking: www.chiliadromia.gr  

Pris: Studio cirka 45€/day 

Konstantina Studios: Spiesrejser har charterrejser til dette lille hotel som er 
beliggende på landsbyens østvendte skråning. Dejlige studios med køkken, toilet og 
bad. Morgenmads cafe og have. Smuk udsigt over landskabet og havet. For 
yderligere information og booking: www.konstantinastudios.gr.  

Andre pensioner  se www.alonissos.gr → accomodation 

Lidt om øen, Alonnisos 
Alonnisos er en smuk, grøn ø beliggende i det nordvestlige hjørne af Det ægæiske 
Hav cirka 40 sømil fra fastlandet. Den tilhører øgruppen, De nordlige Sporader, som 
geologisk set er sammenhængende med halvøen Pilion, men med et stort 
undersøisk område. Alonnisos er en aflang ø cirka 20 km lang og 3-4 km bred på det 
bredeste område. Øen har en storslået og mangfoldig natur, der gør stort indtryk på 
de fleste besøgende.  

  

Det første indtryk af Alonnisos kontrastfyldte natur får du allerede, når båden nærmer 
sig øen. Det sydvestlige forbjerg rejser sig brat af havet i stejle klippeformationer op 
til 300 meter, men snart kommer en lille landsby til syne på toppen af de bløde, 
grønne bakker, der gemmer sig bag forbjerget. Denne landsby, Palia Alonnisos, er 
øens gamle hovedstad og blev i sin tid bygget på dette høje sted for at beskytte 
indbyggerne imod angreb fra pirater.  
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Efter endnu et kvarters rejse langs den smukke skærgård, dekoreret med pinjeskov, 
ankommer du til øens havneby, Patitiri. Havnen er beliggende i en malerisk, lille bugt 
med smaragdgrønt, rent vand og omkranset af okkergule stejle klipper. Området bag 
havnen er tæt bebygget, og bebyggelsen fortsætter ned til nabobugten, Rousoum og 
videre til fiskerlejet, Votsi.  

Foruden disse landsbyer, Palia Alonnisos, Patitiri og Votsi, er der to fiskerlejer 
længere op ad kysten. Det første er Steni Vala - over land 10 km fra Patitiri - et 
charmerende lille fiskerleje og hjemsted for mange sejlbåde, da det er sidste 
mulighed for at proviantere, før turen går ud til de ubeboede øer i området. Som den 
sidste lille bebyggelse op langs kysten ligger Kalamakia, som består af lidt 
bebyggelse og en lille havn. 

På Alonnisos er der mange muligheder for at bade i det krystalklare vand ved en af 
øens utallige bugte. Den ene strand er smukkere end den anden, og de er alle meget 
forskellige.  

Øens farverige og dramatiske klippeformationer og den utrolige variation i 
vegetationen gør øen til et sted for naturelskere. Blot det at nyde de fantastiske 
udsigtspunkter eller at indsnuse alle de duftende krydderurter, som øen er rig på, er 
en oplevelse i sig selv.  

Der er gode muligheder for at vandre på Alonnisos, da mange af de gamle æsel-
transport-ruter er blevet åbnet, og de fleste områder på øen er let tilgængelige med 
toppe op til 476 m.o.h.  

Du kan læse mere om Alonnisos i The Alonnisos Guide eller i Alonnisos til Fods 

Aktiviteter udenfor kursustid 
Yoga og massage 
Der ligger et yogacenter i udkanten af landsbyen, Palia Alonnisos, og her kan du 
deltage i daglige sessioner som regel af en times varighed mod betaling. Der tilbydes 
også forskellige former for massage til meget rimelige priser.  

Badning 
Den nærmeste strand ligger i en halv times gåafstand fra landsbyen, eller du kan 
køre ned med taxa. Der er taverna’er på stranden, så du kan nyde et måltid mad 
med udsigt over det blå Middelhav, ubeboede, stejle klippeøer og øen Skopelos i 
baggrunden. 

Vandre 
Hvis du er intersseret i at vandre, kan du have glæde af min bog ’Alonnisos til Fods’ 
som har vejledning til mange strande, små fiskerlejer og interessante steder i 
landskabet.  

Udflugter 
Hvis du bliver på Alonnisos efter endt kursus, er der mulighed for at deltage i dags-
udflugter til Marineparken. Der sejles ud til ubeboede øer, og ofte kommer delfiner 
tæt på båden undervejs. Området er fredet i et forsøg på at redde Middelhavssælen 
som er en truet art. 
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