
 
 
 
Välkommen till L’abri la Vall, en kristen kurs-, och retreatgård i södra Frankrike! 
 
Nu erbjuder vi en akvarellkurs med fokus på naturmåleri, och vi utforskar Pyrenéernas 
ekskogsklädda berg, floden Massane med dess små vattenfall och naturpooler samt 
vinodlingarna som klättrar uppför den klippiga Medelhavskusten bara ett stenkast från 
Spanien. 
 
Kursen riktar sig både till dig med erfarenhet av akvarellmåleri, men också till dig som vill 
prova på. Vår kursledare Pascale kommer att guida oss utifrån vår personliga förmåga 
och stil och vi kombinerar måleriet med rekreation och livsnjutning och lägger 
prestationen åt sidan. 
Allt kursmaterial såsom färger, penslar, papper m.m. tillhandahålls på plats mot 
självkostnadspris och tas med hem efter kursen. Den som vill kan förstås ta med sig eget 
material hemifrån, låt oss bara veta i förväg så vi inte köper in material i onödan. 
 
Förutom vårt eget skapande får vi chans att undersöka några av de erkända målarnas 
verk i grannstaden Collioure med dess pittoreska konstnärskvarter och mysiga gränder. 
Där besöker vi även marknaden med lokala hantverk och närproducerad mat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                www.labrilavall.com 
 



 
Kursledare:   
 
Pascale Vervenne kommer ursprungligen från Ghent i Belgien och bodde flera år i Banyuls sur Mer i 
Frankrike innan hon till slut blev förälskad i den vackra dalen Lavail (La Vall på katalanska), där hon nu är  
bosatt sedan 2017. 
 
Genom alla år har hon tyckt om att vandra i naturen med sin skissbok och en liten akvarellåda,  
helst tidigt på morgonen eller på kvällen. 
Att försöka fånga den flyktiga atmosfären i grynings-, och skymningsljuset har alltid varit hennes drivkraft 
och motivation. Samspelet mellan ljus och skugga är viktigt i hennes arbete. 
 
Efter en dubbel professionell utbildning i fotografering och illustration på konstskolan i Ghent,  
följde en lärarutbildning med konstskoleinriktning, och under 10 år gav hon akvarell- och teckningskurser  
på en privatskola, både för barn och vuxna. 
 
”Jag har alltid med mig ett skissblock för att kunna dela med mig till andra av det jag upplever.”  
 
 

Pascales viktigaste inspirationskällor är: 
 

Fauvism-målarna i Collioure: Henri Matisse, Pablo Picasso, Raoul Dufy och André Derain, 
(Fauvism var en europeisk strömning inom måleriet under tidigt 1900-tal,  

där färgen var konstverkets viktigaste beståndsdel.  
Henri Matisse (1869-1954) utgjorde kärnan i den franska färgexpressionismen 

eller fauvismen.) 
 

(Étienne Joseph Mathieu) Terrus-Muséet i Elne 
 

Hugo Pratts akvareller 
 

Jacques Loustals illustrationer 
 

Joann Sfars skissböcker 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum:  Måndag-fredag, 24-28/8 2020.  
Kursen börjar på måndag morgon och avslutas på fredag kväll, vilket  
gör det möjligt att förlägga resdagarna de omslutande helgerna. 
Vi erbjuder möjlighet att komma tidigare eller stanna längre för den som vill. 
 

Resa:  Var och en bokar sin egen resa. 
Resande från Göteborg-Landvetter flyger lämpligen till Barcelona, sö-lö. 
Resande från Stockholm-Skavsta flyger lämpligen till Béziers lö-lö. 
Resande från Stockholm-Arlanda flyger lämpligen till Toulouses sö-lö. 
Självklart finns även andra möjligheter när det gäller flygresor, och 
flygbolagen lägger ut ny information kontinuerligt. 
Om man väljer att åka tåg från flygplatsen är slutdestinationen  
Argelès sur Mer. Från Centralstation i Argelès sur Mer kan man ta taxi till 
L’abri la Vall för omkring 30 €. 
Eller så väljer man att hyra bil, antingen vid flygplatsen eller i Argelès sur Mer. 
Samåkning när det gäller hyrbil och taxi är att föredra. 
Vi hjälper gärna till med att förmedla kontakter enligt överenskommelse. 
Se mer information om resor på vår hemsida www.labrilavall.com. 
 

Boende:  Välj mellan 
* Dubbelrum de Luxe à 89 €/natt  

      med dubbelsäng (160x200), privat dusch och toalett samt AC och balkong. 
* Dubbelrum Premium à 79 €/natt  
   med dubbelsäng (180x200) eller 2 enkelsängar (90x200),  
   privat dusch och toalett. 
* Dubbelrum Standard à 69 €/natt  
   med dubbelsäng (160x200) eller 2 enkelsängar (90x190),  
   gemensam dusch och toalett. 
I samband med anmälan betalas 50% av boendekostnaden mot faktura. 
Resterande kostnad för boende, mat och kursmaterial betalas mot faktura 
efter avslutad vistelse. 

 
Förtäring:  Helpension enligt följande à 248 €/person: 

* Kvällsmat söndag 
  * Frukost måndag-lördag 
  * Lunch inkl. kaffe måndag-fredag (Dryck tillkommer) 
  * Eftermiddagsfika måndag-fredag 
  * 3-rätters middag inkl. kaffe måndag-fredag (Dryck tillkommer) 
 
Program:  Detaljerat kursprogram skickas i samband med anmälan. 
 
Kostnad:  Kursen kostar 50 €/person, vilket betalas kontant vid ankomst. 
  Kursmaterial enligt självkostnadspris faktureras i efterhand. 
  (Kostnaden meddelas i god tid innan kursen börjar) 
  OBS! Låt oss veta om du väljer att ta med eget material i form av  
     akvarellfärger, penslar och papper (eller skissblock). 
 
Anmälan:  Anmälan sker via hemsidan www.labrilavall.com 
  Ange ”Akvarellmålning med Pascale” som ämne i kontaktformuläret. 

 


