AKVARELLKURS PÅ SNÆFELLSNES HALVØYA
23. – 29. AUGUST 2020

Art Travel arrangerer akvarellkurs for utøvende kunstnere og folk som er interessert i å lære å male
med akvarellfarger. Turen er egnet for kunstinteresserte mennesker som i tillegg har lyst til å oppleve
Islands storslåtte natur og lære om islandsk kunst og kultur.
Vi tilbyr en 7 dagers tur til det fantastiske område Snæfellsnes. Vi vil oppholde oss på en gård på
sørsiden av Snæfellsnes halvøya, det er som en oase omringet av fargerike fjell, kratere og
lavaterreng men også mye vegetasjon. Den norske akvarellkunstneren og læreren Aud Rye vil være
instruktør på kurset og den islandske, norsktalende Vallý Pálsdóttir blir arrangør og guide på
utfluktene.
Den storslåtte naturen på Snæfellsnes vil gi uvurderlig inspirasjon til arbeidene i kursrommet. Halvøya
byr på et mangfold av vulkaner og kratere, fossefall, lava, mose og lyng. Der finnes det også lyse og
svarte lavastrender, sjøen rundt og den fantastiske Snæfellsjökull som ligger i enden av nesset.
Snæfellsjökull, som både er en isbre og vulkan, hadde sist utbrudd 1750 år tilbake. Den er kjent for å
være et av syv energisentre i verden, utstråle magisk kraft og det er kjent at mennesker fra
Snæfellsnes ofte er spesielt energiske og eksentriske. Det kunne vært interessant for dere å lese en
bok av Jules Verne der han skriver om reisen til jordens indre, nemlig via krateret til vulkanen i
Snæfellsjökull. Det har også vært spilt inn to filmer om samme emne, den nyeste fra 2008, en
Hollywoodfilm med en islandsk skuespillerinne i hovedrollen.
Vi overnatter på gården Miðhraun, familiedrevet gjestehus i flere generasjoner tilbake. Vi skal bo i de
nyeste husene fra i fjor, små hus med tomannsrom, stue, kjøkkenkrok, bad og veranda. De fleste
måltider er inkludert i prisen dvs. de vi spiser sammen på Miðhraun men ikke de måltidene vi har når
vi er på tur. Kurslokalene er en restaurert låve på gården men vi håper å kunne male mye ute i
naturen. I tillegg til fantastisk utsikt til fjell, kratere og isbre, har vi lavaterreng med en liten bekk, mye
vegetasjon og hus i området.
Vi vil ha en heldags utflukt langs sørsiden av Snæfellsnes halvøya og kjører rundt Snæfellsjökull til
nordsiden. Vi stopper på flere nydelige steder som uten tvil vil gi inspirasjon.
Her får dere mulighet til å oppleve sosialt fellesskap og roen i en storslått natur. Dere får tid til å
konsentrere dere om den kreative utfoldelsen og ta imot det billedkunstner og lærer Aud Rye har å
formidle. I tillegg vil dere få innsikt i den lokale kulturen, historie og kjennskap til naturen formidlet av
en erfaren islandsk guide.
Etter oppholdet på Snæfellsnes tar vi turen til Reykjavík hvor vi tar farvel.

PROGRAM
Søndag, 23. august
På formiddagen landing på Keflavík flyplass.
Gruppa blir hentet med en liten buss på flyplassen og vi kjører avgårde så fort vi har fått
samlet gruppen. Hvis det er noen som allerede har ankommet Island, så henter vi de før vi
kjører videre til Snæfellsnes.
På veien stopper vi i Landnåmssentert (The Settlement center) i en liten by Borgarnes for å
spise middag og eventuelt se en utstilling om landnåmet på Island men landnåmsmennene
kom fra Norge.
18.00 Ankommer Miðhraun. Etter innkvartering samles vi for informasjon, velkomstdrink og
„snack“

Mandag, 24. august
07.00-09.00 Frokost
09.00 Kursstart etter en liten omvisning
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Kurs
18.00 Middag

Tirsdag, 25. august
07.00-09.00 Frokost
09.00 Utflukt til Bjarnarhöfn og
Stykkishólmur
12.00 – 13.00 Lunsj i Stykkishólmur
14.00 – 17.00 Kurs
18.00 Middag

Onsdag, 26. august

07.00-09.00 Frokost

09.00 Kursstart
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Kurs
18.00 Middag

Torsdag, 27. august
07.00-09.00 Frokost
09.00 Utflukt. Vi kjører vestover til nordsiden av halvøya. På veien vil vi oppleve mange
naturperler som omkranser den magiske vulkanen og isbreen Snæfellsjökull og vi blir bedre
kjent med den ville naturen.
12.00 Lunsj på Hellnar. Her får vi deilig fiskesuppe i en bitteliten café ut mot havet.
13.00 Vi kjører videre til Arnarstapi hvor vi ser bl.a fantastiske lavagrotter av basaltsøyler.
Vi besøker flere steder bl.a. Djúpalónssandur en fantastisk svart lavastrand. Vi kjører
gjennom et par fiskelandsbyer på vei til Grundarfjörður.
18.00 Vi spiser middag i restauranten Bjargarsteinn i Grundarfjörður med utsikt mot hav og
det helt spesielle fjellet Kirkjufell.

Fredag, 28. august
07.00-09.00 Frokost
09.00 Kursstart
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Kursavslutning
18.00 Middag på hotell Búðir

Lørdag, 29. august
07.00- 09.00 Frokost
Utsjekking fra hotellet
09.30 Avreise
11.30 Ankommer Reykjavík og vi tar farwell.
(Mulig å ordne overnatting, sight-seeing i Reykjavík og middag/fest sammens med
lokale kunstnere men er ikke regnet inn her.)
Med forbehold om endringer i
programmet

Valgerður Pálsdóttir – Vallý
Kursarrangør

PRIS
Inkludert:
30 timers akvarellkurs med Aud Rye
6 netter overnatting i dobbeltrom med frokost på Miðhraun
Velkomstdrink med „snack“
2 lunsjer på Miðhraun
3 to retters middager på Miðhraun
Te og kaffe i kursrommet
Pick-up på flyplassen og transport under oppholdet
1 ½ dag guidede utflukter på Snæfellsnes og flere om vi bestemmer oss for det

Ikke inkludert:
Fly
All drikke utenom vann, te og kaffe
Mat annen en det som allerede er nevnt
Overnatting i Reykjavík etter kurset
Transport tilbake til flyplassen
Antall deltakere: Max 15 / Min 12 deltakere

Pris per person: 205.000,- ISK / 14.800,- NOK (Valutakursen 22. februar, 2020)
Tillegg for enerom: 27.000,- ISK / 2.000,- NOK
Påmeldingsfrist: 15. februar, 2020
Betaling av depositum 4.500,- NOK ved påmelding.
Resterende beløp betales innen 15. juni, 2020

