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Måla porträtt med Björn Bernström
Välj tisdagen den 31 mars eller onsdagen den 1 april

Många av oss har tidigare målat fl ödande landskap för 
Björn Bernström, då han besökt Spray på FKC. Nu ställer 
han upp för oss igen, men den här gången handlar det om 
porträttmåleri. 
      Kan det vara möjligt att måla ansikten som landskap, 
eller hur går det till? Björn Bernström kan säkert få oss lika 
entusiastska för porträttmåleri som för sitt landskapsmå-
lande. Akvarellfärgernas egenskaper behärskar han till fullo 
och han är inte snål med att lära ut sina knep vad gäller 
själva processandet i akvarellmåleriet. 
      De fl esta känner redan till akvarellisten Björn Bern-
ström. Den som vill ha en närmare presentation kan med 
fördel gå in på Björns hemsida www.bjornbernstrom.se.

Tid: Dag 1 – Tisdag 31/3 kl 18.00 – 21.00 eller 
Dag 2 – onsdag 1/4 kl 18.00 – 21.00

Lokal: FolkKulturCentrum (Hjorthagens Kultur-
hus), Artemisgatan 19, T-bana Ropsten, uppgång 
Hjorthagen. Ta högra uppgången i rulltrappan.
FolkKulturCentrum ligger strax t.v. ovanför 
rulltrappan.

Anmälan: Tidigast måndag den 2 mars kl 8.00 och 
senast fredagen den 20 mars till Anna Romdahl, 
sms 0733–96 44 92, eller email: anna.romdahl@
gmail.com. OBS! Ange i din anmälan vilken av de 
tvådagarna du önskar delta – dag 1 (31/3) eller 
dag 2 (1/4)! OBS! Begränsat antal platser. ”Först 
till kvarn” gäller. För att bekräfta din plats, betala 
omgående.

Avgift: När du fått besked om att du fått en plats 
bekräftar du ditt deltagande med att omgående 
betala in 200 kr till Spray bankgironr 522-4399.
Ange ditt namn, samt ”Bernström” och valt datum 
på betalningen.

Avanmälan: senast den 20 mars. Vid senare avan-
mälan får du själv ordna ersättare och ni får själva 
sinsemellan göra upp om betalningen, eftersom 
återbetalning av avgiften inte kan göras.

Tag med: Din sedvanliga målarutrustning. 

Välkommen!
Anna Romdahl, Birgit Hallerfors, Inger Odén, och 
Wenche Holstad Nordström i Aprilgruppen

Anmälan
2/3 – 20/3


