
Akvarellkurs på Carl Larsson-gården 

En inspirerande helg med Annette Backman 
Lördag 6 maj- söndag 7 maj 2023 alt.  
Lördag 2 september – 3 september2023 
 

Annette undervisar i akvarellteknik. Kursen vänder sig till nybörjare. 
Kursen genomförs på Carl Larsson-gården i vackra Sundborn och en guidad 
inspirationsvisning av Carl Larsson-gården ingår i kursen. 
Bokning och betalning sker endast via vår web-bokning 
Sista anmälningsdatum 31 mars respektive 15 juli. 

Alternativ 1 
5.860 kr 
Enkelrum 

I kursavgiften ingår 
• boende enkelrum  
• en middag och 
• en frukost på Trollnäs Gårdshotell i Svärdsjö 
• ankomst lördag 6 maj alt 2 september och 

avresa söndagen den 7 maj alt 3 september. 
Lunch och fika, lördag och söndag, ingår och serveras på Carl Larsson-gården. 
  

Alternativ 2 
5,500 kr 
Del i dubbelrum  

I kursavgiften ingår 
• boende, del i dubbelrum  
• en middag och 
• en frukost på Trollnäs Gårdshotell i Svärdsjö 
• ankomst lördag 6 maj 2 september och 

avresa söndagen den 7 maj 3 september. 
Lunch och fika, lördag och söndag, ingår och serveras på Carl Larsson-gården 
  

Alternativ 3 
4.100 kr 
Utan boende 

I kursavgiften ingår 
Lunch och fika, lördag och söndag, och serveras på Carl Larsson-gården. 
Boende ordnas av deltagaren själv. 
  

Anmälningsavgiften 1.000 kr ingår i priset och är bindande, återbetalas ej vid avbokning. 
 

Lördag 6 maj alt. 2 september 
9.00 Samling Carl Larsson-gården 
Guidad visning  
"Carl Larsson-gården och konsten" 
9.45 Akvarellkurs 
12.00 - 13.00 Lunch 
13.00 - 17.00 Akvarellkurs 
17.30 Incheckning  
Trollnäs gårdshotell, Svärdsjö 
18.00 Middag Trollnäs Gårdshotell. 

Söndag 7 maj alt. 3 september 
8.00 Frukost och utcheckning  
Trollnäs gårdshotell 
9.00 Akvarellkurs 
12.00 - 13.00 Lunch 
13.00 - 16.00 Akvarellkurs 
  

Välkomna! 
 

https://www.trollnasgardshotell.se/
https://www.trollnasgardshotell.se/
https://www.carllarsson.se/wp-content/uploads/2021/11/Annette-Backman.jpg


 

Hej på dig! 

Så kul att du vill pröva på akvarellmålning med mig och superkul 
att vi ska få vara i den anrika miljön som 

 Carl Larsson-gården är. 

Jag är taggad till tusen! 

 

Ang material så finns det mesta vi behöver där men du kan ta med 
eget material om har hemma. 

Det här kan vara bra att ha med sig: 

-en blomspruta 

-en rulle hushållspapper 

-en vit stearin/ljusstump 

-linjal 

-sudd och en mjuk blyertspenna 

-en tejprulle, blå tejp som inte fastnar så hårt. (finns på Biltema, 
Jula) 

- Textillim (Casco) ej nödvändigt om du ej har hemma 

 

Tiden rusar fram, snart är det dags.  

Vi ses!  

Vänligen Annette Backman  

 


