
 
 

AKVARELLKURS 
TARQUINIA ITALIEN 

 
Söndag 1 oktober – måndag 9 0ktober 2023 

 
Kursen inriktar sig på det förenklade och abstrakta gestaltandet av 
landskapet och närmiljöerna.  
 
Varje dag innehåller uppgifter och genomgångar med olika 
gestaltningsövningar och teknikexperiment.  
Bildspel och videos om olika konstnärer kommer att visas för inspiration varje dag. 
Förkunskaper i akvarell är ett krav 
 
Tarquinia ligger ca 9 mil norrväst om Rom, i närheten av havet. Det är en 
underbar liten stad med medeltidskaraktär. Tarquinia var centrum för 
etruskerna år 600 f.Kr. och är känt för sina utgrävningar och Italiens 
förnämsta etruskmuseum. 
Från piazzan ser man havet och dit tar det ca 15 minuter med den lokala 
bussen.  
 
Vi bor på ett fint hotel , Civico zero resort nere vid havet ca 3 kilometer från Tarquinia stad. 
 
Vi får tillgång till en bra kurslokal dygnet runt med en stor TV för bildvisningar. 
Pool och härliga utemiljöer att måla och umgås i. Lyxiga enkelrum till alla. 



Varje morgon tar de som vill en morgonpromenad längs stranden. 
Och sen bara att välja, ett morgondopp i havet eller i den fina poolen. 
 
Middagar äter vi på hotellet och några uppe i stan. 
 
Ni kan se hotellet på sidan https://www.civicozeroresort.com/en/home-2/. 
 
Anmälan till Anders Wallin per mejl,  a@awallin.se 
 
Detta ingår i resan  Onsdag 20 – torsdag 28 september 2023 
 
Transport t o r Rom-Tarquinia. 
7 nätter i enkelrum med frukost. 
5 middagar. 
6 kursdagar. 
Du bokar ditt eget flyg: Arlanda-Rom (Fiumicino) 
Flyg med Norwegian: utresa kl 07.00 - 10.10. 
Hemresa kl. 10.50-14.00. Bra priser nu……… 
Flyger du från en annan flygplats se då till att landa senast kl 10.10. 
Kostnad per person 21 000 kr. 3 000 kr eller motsvarande i euro betalas till Anders på plats. 
 
18 000 kr betalas till Jonas, bankgironummer 5685-8046 senast den 1 juli. 
 
Frågor om kursen vänd er till mig. a@awallin.se  070 561 47 21.  
Frågor om resa och hotell mejla eller ring Jonas Osterman  
info@ostermangolf.se  070 730 18 77 
 
 

 







 



 

























 


