
VEDIC ART 
& 
PERSONLIG
COACHING

START 11 APRIL 
HELG, KVÄLL ELLER DAGTID

Längtar du efter mer färg i livet? 
Vill du måla "fast du inte kan"? 
Eller målar du redan och vill utveckla ditt
skapande?

Då är det här för dig!

Min devis är mer färg i livet. Genom konsten vill jag väcka tankar, känslor och inspirera till skapande.
För mig är måleriet en del i utforskandet av livet. Det heter ju konsten att leva. Att konst och
skapande bidrar till ökad hälsa och välbefinnande visas i många forskningsstudier. Det känns fint att
låta mitt konstnärskap får gå hand i hand med mina kunskaper och mitt engagemang för folkhälsa.



VEDIC ART
En kurs som leder dig längs skapandets kreativa flod, enligt de 17 principerna i Vedic Arts
grundkurs. Vedic Art skapades av konstnären Curt Kjellman för att vara en konstkurs för
alla, van eller ovan. Du behöver inga förkunskaper bara lusten att pröva och utveckla din
skapande förmåga. 

Efter 3 kurshelger eller 5 tisdagstillfällen har du fått alla principerna i Vedic arts
grundkurs. Har du tidigare gått alla 17 principer är du välkommen att repetera. 

Kurstillfällen
Kväll 18.00-21.00 eller dagtid 13.30-16.30
Tisdag 11 april, 18 april, 25 april, 2 maj och 9 maj
2 500 kr för hela kursen, 5 tillfällen 
Du kan kombinera kväll med dag. Vid tillfälle 1 eller 2 finns möjlighet att pröva på de
första principerna.  Kostnad 500 kr.

Helg Lördag-söndag 10.00-16.00
15–16 april, 22–23 april, 6-7 maj 
Pris: 1 000 kr per kurshelg Väl en två eller alla tre

Information om material och färger får du med anmälningsbekräftelsen.
5 platser "Först till ateljén"!  Lokal i centrala Uppsala

Anmäl senast en vecka innan önskat kurstillfälle. Anmälningsavgiften 500 kr betalas
via Swish när du fått en bekräftelse. Vid sjukdom med läkarintyg eller vid eventuellt
inställd kurs återbetalas kurskostnaden. Minst 3 deltagare 

Anmälan med namn, telefon och önskat tillfälle till art@charlottefalk.se

PERSONLIG COACHING

Jag coachar utifrån dina önskemål som du har för att utveckla ditt skapande. Det kan
handla om utforskandet av färger, form, struktur, material, metoder eller utmana
nya delar i ditt måleri.  Erfaren eller nybörjare.

Varje tillfälle är 2,5 timme och bokas enligt överenskommelse
Kostnad per tillfälle 750 kr. Är ni två som delar är kostnaden 500 kr/person

Kontakta mig för att boka tid 
art@charlottefalk.se  eller 0705 535376

mailto:art@charlottefalk.se

