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Kom med till en inspirerande kväll med Anne-Lie. Hon har inte varit med 
på någon Spray kväll tidigare, men några känner till henne från kurser eller 
genom utställningar. 

        ”Det absolut viktigaste för mig är ljuset, ljuset på dagen, kvällen, natten...”
      ”Jag tecknar mycket, gör noteringar av ljuset från verkligheten ner i bilden, 

ändrar, suddar ut, gör omtagningar.
       Vattenteknikerna fascinerar mig. Där måste man kommunicera med 

tekniken. Kanske är det min lust att ändra, sudda ut och hålla bilden öppen 
länge som fått mig att experimentera och vilja gestalta, göra bild med hjälp 
av akvarellen och temperan.

       Under workshopen med mig har jag tänkt inspirera till att jobba gränsö-
verskridande mellan akvarell och tempera i samband med att vi försöker   

          gestalta något speciellt.

Jag är utbildad på Konstfack och Kungl Konsthögskolan och har ställt ut på olika konsthallar och gallerier 
runtom i Sverige och även utomlands. Min senaste separatutställning ägde rum 2018 i Oscarskyrkan i Stock-
holm. 2020 kommer jag ha fl era separatutställningar, Galleri Cupido i Stockholm, Tomarps kungsgård i Skåne, 
Hallsbergs konsthall, Runö konferenscenter och Österåkers konsthall.
 Jag har undervisat på Edsvik konstskola och Västerås konstskola, haft kurser på Långholmens folkhög-
skola och PRO s folkhögskola, i Birkagårdens och Medborgarskolans regi.”

”Akvarell med lyster”
med Anne-Lie Larsson Ljung  

Onsdag den 25 Mars

Tid: Onsdag den 25 mars 18.00 – 21.00. 

Lokal: FolkKulturCentrum, Artemisgatan 19, 
T-bana Ropsten uppgång Hjorthagen.

Anmälan: Tidigast den 25 februari kl 8.00 och 
senast den 10 mars till Elisabeth Jonsson, e-mail 
elisaper@telia.com eller sms 070-527 82 64.  
Avanmälan senast 10 mars. Vid senare avanmälan 
får du själv ordna ersättare. Ni får göra upp om 
betalning sinsemellan. Återbetalning av avgiften kan 
då inte göras.

Avgift: När du fått besked om att du fått en plats 
bekräftar du ditt deltagande med att omgående be-
tala in 200 kr till Spray bankgironr 5224399. Ange 
ditt namn och ”Anne-Lie” på betalningen.

Tag med: Din akvarellutrustning och gärna din 
namnbricka.

Välkommen till målarkvällen! Eva Lisa Engberg 
och Marsgruppen, Annette Eldestrand, Elisabeth 
Jonsson och Susanne Sjöström

”Drömmen” 
Akvarell och Tempera 
på papper

Anmälan
25/2 – 10/3


