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Villmark og blomsterprakt på Engeløya 
� 

 
Velkommen til et todelt kurs med botanikk, tegning og maling 

på den vakre Engeløya i Nordland, Norge, 6-12 juli 2010 

Språk: norsk, svensk og engelsk 
 

Lærere: Linda Jolly (Lærerutdanning, UMB, Ås), 6-9 juli 
Solveig Slåttli (lærer og kunstner), 6-9 juli 

Jan van Boeckel (University of Art and Design Helsinki), 10-12 juli 
 

Sted: Sjøhaugen gård, Engeløya 
 
 

 

    

    
    

    

Om kursene 
 

Vi vil engasjere oss i det blomstrende landskap på 

Engeløya fra to forskjellige perspektiver: Den første 

delen av kurset vil gå ut på å bli kjent med plantene, 

deres slektskap, utvikling og form bl.a. gjennom 

øvelser med tegning og maling, og i det andre 

kursdelen, arbeide med maling av landskapet i en 

friere kunstnerisk-kreativ form. På denne måten håper 

vi at kurset kan gi en gjensidig befruktning av 

perspektiver om hvordan vi kan styrke vår forbindelse 

til naturen gjennom både vitenskap og kunst. Lærerne 

som underviser i det første kurset deltar i det andre og 

omvendt. Engeløya ligger idyllisk til i Hamsuns rike,  

mellom Lofoten og fastlandet. Med sin varierte natur 

og rike flora og fauna er det et ideelt sted for å hente 

ny kunnskap og nyte lyse sommerdager og netter.  På 

Sjøhaugen gård det er mulig å låne sykler, kano og 

robåt. Kanskje vi også får til en ekskursjon til den 

ubebodde nabo-øya Lundøya.    
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Et Under 
 
Det skjer et under her og nå 
en blomst blir blomst 
et strå blir strå 
fordi du stoppet opp og så 
 
Hans Børli 

 

Delkurs 1 - Et blikk for planter 
 
 

Plantene taler et eget språk. Ved å følge plantenes 

vekst fra frø til frukt og iaktta deres særtrekk kan vi 

bli kjent med plantene på en ny måte. Nordahl Grieg 

sa engang, “Botanikk er det verste plantene vet”. Vi 

vil forlate skolens disseksjoner og herbarier og finne 

andre muligheter for å bli kjent med vekstenes 

verden. Vi har arbeidet i en årrekke for å gi elever 

og voksne tilgang til planter på en måte som åpner 

interesse for plantenes kontinuerlig forvandlende 

vekstprosess. Tegning og maling er redskaper som 

hjelper oss til å iaktta. Våre hverdagskonsepter og 

måter å se ting på blir utfordret ved at vi iakttar på 

en ny måte med blyant eller pensel.  

 

I “fotsporene” av plantenes vekst ser vi noe som ligner årstidssyklus, dagens rytme og menneskets biografi. 

Vi åpner for å se med nye øyne. Arbeidet veksler mellom individuelle øvelser og felles betraktninger, inne og ute. 

 

Kursholdere: Linda Jolly og Solveig Slåttli 

                   

 

   
 
 



 3 

 
 

 
Delkurs 2 - “Wildpainting” 
 

Wildpainting heiter andra delen av kurset, og 

det betyr to ting; å måle villmarka og ville 

landskap, og å prøve å måle på ein overraskande 

måte. Føremålet er å oppnå estetikken og krafta 

i landskapet gjennom å forsøke å sjå ( lukte, 

kjenne osb) landskapet som om ein ser det for 

første gong. Vi skal ganske enkelt tenkje oss 

vekk frå den vanlege måten å teikne og måle 

på;– at lauvet t.d. alltid skal vere grønt og 

himmelen støtt blå. I staden skal vi sjå på nytt, 

djupare og djupare, inn i motivet. På den måten 

vert arbeidsforma noko mellom meditasjon og 

dette å oppdaga verda slik eit barn gjer det.  

 

 

 

 

Vi kjem til å bruke akrylfargar og kraftpapir, kolstift og blyant. Kurset vil vare 6 timar kvar dag, men med pausar 

der me drikk kaffe, et lunsj eller i samtalar gjennomgår kva me har kome fram til så langt. Kvar enkelt deltakar 

vil få personlege råd og kommentarar frå læraren. 

Det finst ingen krav om at ein deltakar har måla eller teikna før. Det som trengst, er entusiasme og eit ønske 

om å lære nytt - at vi vågar å bli med i denne prosessen. 

Inspirasjonen til desse Wildpainting-kursa kjem frå post-impressionistiske målarar som Cézanne som sa: 

“Når eg målar, er det landskapet som uttrykkjer seg gjennom meg. Eg er landskapet sitt medvit.”  

 

Kursleder: Jan van Boeckel 
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Påmelding 
 
Man kan melde seg på hele kurset eller en av delene. Prisen inkluderer 3 måltider og kaffepauser per dag. Måltidene 

blir laget for oss på stedet av lokale og økologiske råvarer. Overnatting tilbys i flere valg varianter (se nedenfor). 

For å melde seg på kurset må man sende navn, adresse og email adresse til linda.jolly@umb.no. Ved påmelding 

betales et depositum på 2.000 NOK til bankkonto 12540543621(Linda Jolly), merket “Engeløya” og med deres navn. 

En tilbakemelding kommer pr email ved påmeldingsfristen senest 15.5. Vi må begrense antall deltager til 15. 

Refundering av påmeldingsgebyr er mulig frem til 15.5.  

Hele kurset inklusiv mat koster 5.800 kr. Deltagelse i kun den første eller andre delen koster 3.500. Oppgi ved 

påmelding hvilken del av kurset du vil delta i. De som deltar i begge kursdeler vil bli prioritert. 

 

 

Overnatting 
 
Leie av sommerhus i bygda Røtnes på Engeløya –Det er 

2-3 hus til leie med enkel standard til 1000 kr/uke for 

4.  Her må folk dele kjøkken og bad. 

Andre sommerhus - Det finnes også sommerhus til 

2500-5000 kr/uke med plass til flere. Disse må bookes 

god tid i forveien på 

www.steigenbooking.com/no/overnatting/ Noen hytter 

er i sykkelavstand til Røtnes, andre ikke. 

 

Steigen Hotell Engeløystua - Mølleskog, 8289 Våg, Telefon 75 77 95 00 

Med frokost:  Dobbeltrom: 1150 kr.  Enkeltrom: 950 kr pr natt. www.steigenhotell.no 

Sjøhaugen gård - De som ønsker å slå opp telt kan bruke dusj og vaskemaskin for 500 kr/uke. 

 
Vi gjør igjen oppmerksom på at overnatting er ikke inkludert i prisen på kurset! 
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Reiseruter  

 

 

 

 

 

 

TOG: Du kan enten komme med tog til Narvik 

(gjennom Sverige) og videre med buss (4 

timer) til Engeløya, eller med tog til Fauske 

(gjennom Norge) og med buss videre til 

Engeløya (3 timer).  

FLY: Nærmeste flyplass er I Bodø.  Herfra 

reiser du med hurtigbåten som går til 

Svolvær men går av på Bogøy i Steigen (2 

timer).  Det er en båt for dagen som kjører 

fra Bodø 17.15 på hverdager og lørdager, kl. 

18.00 på fredager og 20.30 på søndager.  

Retur fra Engeløya 07.50 med ankomst i Bodø 

kl. 10 på hverdager og lørdager.  Søndager 

går båten fra Bogøy kl. 17.30 og ankommer 

Bodø 19.30. 

BIL:  Følg E6 til Tømmernesset og følg skilt til Steigen og Engeløya. 

SYKKEL:  Det er mange som kommer syklende til Engeløya.  Sykkel kan tas med på tog og båt.  Det er en ypperlig 

mulighet til å kombinere kurset med videre feriering pr. Sykkel til Lofoten.  Ta hurtigbåt fra Bogøy til Svolvær og 

sykle helt til Å i Lofoten der det går ferge fra Moskenes tilbake til Bodø. En flott rundtur. 

 

 
Påmeldingsskjema (Sendes til: linda.jolly@umb.no) ���� 

Navn:    
 
Postadresse: 
 
Emailadresse: 
 
Helekurset � 
  
Eller delkurs 1 �  eller 2: � 
 

Ønsket overnatting:  
 

    


