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Program Vedic Art 
Tid 15-17 maj 2020 

Start fredag 15 maj kl 10 

Plats Innersvängen 46, Saltarö, Värmdö 
Kursupplägg  
Fre 15 maj start kl. 10 med fika/frukost, ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. 

Lör 16 maj ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. 

Sön 17 maj ett förmiddagspass, avslutas med lunch 

Kursinnehåll 
 Genomgång av de olika Verdic Art principerna/målarstegen, en efter en. 

 Efter varje steg får du måla fritt 

 Lära dig att måla bortom tanke och intellekt 

 Hitta ditt personliga, kreativa uttryck och seende 

Förkunskaper 

Det krävs inga förskunskaper varken om stilar och färg eller material och teknik. 

Läs gärna om vad andra som har gått kursen tycker om Vedic Art. Det finns mycket att läsa 

på nätet bland annat www.vedicart.com. 

Omgivningar 

En unik skärgårdsmiljö med flertal badplatser och strandnära utsiktsplatser. 

Logi  

Erbjuds alla kursdeltagare och ingår i det angivna kursavgiften. Önskar du ha eget rum finns 

ett fåtal mot ett tillägg av 400 kr, så först till kvarn gäller om du vill ha det. Obs! Tag med 

egna lakan och handduk. 

Material 

Allt material ingår: färg, akrylpapper och en uppspänd väv på pannå. Du får låna penslar. 

Extra pannåer eller väv finns att köpa till inköpspris. 

Har du eget material är du välkommen att använda det. 
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Vi kommer i huvudsak att sitta ute i naturen eller på altanen när vi målar, ej inomhus, för att 

ta tillvara naturens stärkande energi, så se till att ha passande, oömma kläder. (Eventuellt 

varma kläder beroende på om vädret blir kyligare) 

Mat 

Ingår frukost, lunch och middag (husmanskost) Vi serverar husmanskost. Önskar du något 

speciellt ber vi dig ta med det. 

Kommunikationer 

Det finns buss nr 436 till Saltarö, avstigning vid Saltarö Gård, avhämtning enligt 

överenskommelse. Kommer du med bil, finns parkering på gården. Det tar cirka 45 min från 

Stockholm city, väg 222. Plats: Innersvängen 46, Saltarö, Värmdö 

Att ta med 

• Sängkläder och handduk  

• Oömma kläder 

Pris  

3.400 kr I kostnaden ingår kurs/kursmaterial/logi/mat 3xfrukost, 3xlunch, 2xmiddag. Önskar 

du enkelrum tillkommer 400 kr. Enkelrum totalpris 3.800 kr. Ange i beställning att du önskar 

eget rum och att du förhandsbokar i god tid, då vi inte har så många enkelrum. 

Anmälningar 

till irene@irenejansson.se och ange dina kontaktuppgifter. Sänd 400 kr senast 31 mars till BG 

478-0144 eller swisha 076-8400304. Ange ditt namn + SÖ 

Full betalning ska vara inne senast 10 april. Resterande belopp 3.000 kr eller 3.200 kr 

(enkelrum). 
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Lite om mig 

Jag är sedan 2004 utbildad Vedic Art lärare, och har arrangerat ett flertal kurser både på 

grundnivå och fortsättningsnivå både här i Sverige och utomlands. För övrig info om mig och 

vad jag gör se även www.irenejansson.se 

Grundaren för metoden Vedic Art är Curt Källman (1938-2010) och det var direkt från 

honom som jag studerade, vilket känns som en stor ära. Min kunskap kommer direkt från 

källan. Nu vill jag sprida det vediska målarsättet vidare – att måla för att utveckla sig själv 

och för ”att måla för en bättre värld”, som Curt Källman uttryckte det. Eller att måla bara för 

glädjens skull.  

 

 

 

                                 

                                                                                 Målning: Iréne Jansson 2019                                                    
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