
Mosaikkurser, våren 2017 

 

      
 

Lär dig mosaikteknikens grunder i inspirerande ateljémiljö i Raseborgs natursköna landskap. Kursen 

ordnas i mosaikateljén i Ekerö gårds före detta mejeribyggnad (Baggbyvägen 25, Ekenäs), där deltagarna 

för veckoslutskurser och sommarkursen vid behov kan övernatta.  

Du kan välja åt dig en lämplig kurs eller kombinera flera av följande kurser:  

Mosaik på måndagar kl. 10-16 

Delta i fyra mosaikmåndagar. Välj en kursmånad som passar in i din tidtabell: januari, mars eller maj 2017. 

Under kursdagarna serveras lätt lunch (soppa/sallad) och kaffe/te. Kursens pris är 180 € (inkl. moms 24%). 

Mosaik på veckoslut 10.-12.2.2017 eller 7.-9.4.2017 

Kom på en veckoslutskurs. Kurstiden är fredag kl. 18-21 samt lördag och söndag kl. 10-16. Under 

kursdagarna serveras lätt lunch (soppa/sallad) och kaffe/te. Kursens pris är 180 € (inkl. moms 24 %). 

Mosaik på sommarkurs 12-16.6.2017 

Sommarkursen erbjuder utmärkt tillfälle till skapande arbete utan avbrott. Under kursdagarna serveras lätt 

lunch (soppa/sallad) och kaffe/te. Kursens pris är 240 € (inkl. moms 24 %). 

Kursinnehållet: Ingen tidigare erfarenhet av mosaikarbete förutsätts. Du får individuell handledning i liten 

grupp (2-4 deltagare). Vi går igenom olika mosaikmaterial, användningen av verktyg, principerna för olika 

opus (sätt att lägga mosaiktessaran), grunderna i fästningsteknikerna och mosaikens historia. Vi arbetar 

med s.k. direkt teknik och du lär dig hur man sätter fogmassa på mosaik. Som material använder vi främst 

glasmosaik och Ceraton-keramik. I ateljén finns en hel del inspirerande litteratur att bekanta sig med under 

kursen.  

Priset: I kursernas pris ingår undervisning och användning av verktyg. För materialen betalar du enligt 

användning.  

Inkvartering: Inkvartering kan ordnas vid behov i 1-2 personers gästrum i samband med ateljén. Under 

veckoslutskursen debiteras för övernattningarna en tilläggsavgift på sammanlagt 90 €. Avgiften täcker även 

morgonmål, kvällste och middagen på lördagen. I samband med sommarkursen debiteras en tilläggsavgift 

på 110 € som täcker även morgonmål och en lätt kvällsbit på kursdagarna.  

Övernattande kursdeltagare kan använda ateljéutrymmet för mosaikarbete även under kvällstid. 

Anmälningar senast en vecka före kursstarten (gällande Måndagsmosaik senast en vecka före den valda 

kursmånaden): minna (at) minnafloman.fi tai 050 336 4124. Närmare anvisningar skickas till deltagarna i 

samband med anmälningen. 

Rätt till ändringar förbehålles. 

Kommunikationer: från Helsingfors med bil 1 h till kursstället eller med tåg 1 h till Karis (vid behov 

ordnas biltransport till Ekerö); från Ingå är körtiden 25-30 min. med bil, från Ekenäs eller Karis 15-20 min. 


