Prislista lektion
Priserna nedan är riktpriser - det kan variera beroende på
val av dag och tid! Be om en offert på just ditt önskemål!

Grupparrangemang
- färdiga paket
Måla akryl

Privatlektion per timme
800kr / 1 deltagare
1000kr/ 2 deltagare
1150kr / 3 deltagare
1300kr/ 4 deltagare
1450 / 5 deltaagre
1600kr/ 6 deltagare

Akryllweekend(lör+sön 10-15), 7500kr exkl material -Max 8 deltagare
kvällskurs 3 x 2,5 h eller dagtidskurs. 5000kr exkl material -Max 8 deltagare
7500/10.000kr inkl studiematerial & lån av penslar - max 8 deltagare
(duk ca 50x60cm- tillfälligt uppspänd på platta)
10000/12.500 inkl material Artistkvalitet, medier och lån av penslar
(duk ca 50x60cm- tillfälligt uppspänd på platta)

Prisexempel på 5 deltagare:
2 lektioner timmar = 2900kr
3 lektioner timmar = 4350kr
4 lektioner timmar = 5800kr
Lägg till 200kr/deltagare/timme vid fler deltagare än 5 - max 8;
Alltså 400kr /deltagare / tillfälle.

Måla akvarell

Grupparrangemang 1 tillfälle á 6h upp till 12 deltagare: 7500kr
Grupparrangemang 12h /2 tillfälle upp till 12 deltagare: 13000kr
Grupparrangemang 6h a 1 tillfälle upp till 20 deltagare 11.000kr
Grupparrangemang 12h a 2 tillfälle upp till 20 deltagare: 20.000kr
Vid bokning av kompletta kurser - varje lektion är 2 timmar
och 30 minuter (Endast vardagar)

9000/11.500kr inkl material Artistkvalitet, medier och lån av penslar
(4st papper av artistkvalitet ca A3)

max antal deltagare 8
6 veckor akvarellteknik - 7500kr
6 veckor Inspirationskurs - 8000kr
3 veckor Färgkurs /Landskap - 5000kr
3 veckor Hus & interiör med enkel perspektiv - 5500kr

keramikweekend (lör+sön 10-15), 7500kr exkl material
-Max 8 deltagare - lera tillkommer a 35kr/kg
kvällskurs 3 x 2,5 h eller dagtidskurs. 5000kr exkl material
-max 8 deltagare- lera tillkommer a 35kr/kg
keramikweekend (lör+sön 10-15),9000kr exkl material
-Max 12 deltagare - lera tillkommer a 35kr/kg
kvällskurs 3 x 2,5 h eller dagtidskurs. 7500kr exkl material
-Max 12 deltagare - lera tillkommer a 35kr/kg
Extra tillfälle om 5 timmar (helg) 3750kr
Extra tillfälle kväll eller dagtid om 2,5 timme 2250kr
För keramiktillfällen i Helens verkstad är maxantalet begränsat till
6 deltagare för keramik, alternativt 12 deltagare för en smyckeskurs.
RAKU
Rakukursen börjar som en traditionell keramikweekend a 7500kr + 5000
för en dags rakubränning inkl glasyr och 5 kg lera. max antal deltagare 10.

Bild från en pennkurs...

Förslag på arrangemang

Akvarellweekend(lör+sön 10-15) 7500kr exkl material -Max 8 deltagare
kvällskurs 3 x 2,5 h eller dagtidskurs.5000kr exkl material -Max 8 deltagare

Keramik

Bilder fråb en Monet weekend...

Alla förslag på arrangemang är exkl material om inget
annat anges.
Helen skräddarsyr en kurs helt enligt era önskemål
och offert lämnas inom 48 timmar vid förfrågan.

Välkomna med er förfrågan om kurs redan idag!

Max antal deltagare 12
6 veckor akvarellteknik -10.500kr
6 veckor Inspirationskurs - 11.500kr
3 veckor Färgkurs /Landskap - 6900kr
3 veckor Hus & interiör med enkel perspektiv -7500kr
Max antal deltagare 18
6 veckor akvarellteknik -15.300kr
6 veckor Inspirationskurs - 16.500kr
3 veckor Färgkurs /Landskap - 9000kr
3 veckor Hus & interiör med enkel perspektiv -12.000kr

