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V/ KUNSTMALER ANNE GRETHE PIND

Galleri  •  Foredrag  •  Malekurser

Vidste du, at din sjæl kan male 
og tale til dig gennem maleriet?



Mod til forandring
• Kom med på en rejse i mine malerier malet gennem hele livet.
• Hør om hvordan tilsyneladende tilfældige hændelser, har fået mig til at 

tage store spring i livet og om hvordan, intuitionen og malerierne har vist 
mig vejen.

• Vi har alle en vej, vi skal gå, og vi mærker glæde og begejstring, når vi er 
på vores vej. 

• Bliv ledt på vejen ved at lytte til den indre stemme og læg mærke til det, 
livet viser dig.

• Lad dig inspirere af min fortælling til selv at lytte og handle efter din egen 
indre stemme.

FOREDRAG

ET BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD

At male er at se
• Naturen er vores store lærermester og inspirationskilde til at male og fin-

de vores indre styrke.
• Med udgangspunkt i, hvordan malerierne har vejledt mig gennem livet, 

vil jeg fortælle om, hvordan vi kan lære at se naturens detaljer og male 
dem samt se ind i et maleri og læse dets budskab.

• Inspirerende og kyndig undervisning og supervision i kunsten at male - alt 
hvad du behøver af lærred og maling, står klart til dig.

• Der er fokus på træning i fordybelse, indre ro og mindfulness.

• Kom i kontakt med dit ubevidste indre og giv din sjæl mulighed for tale 
til dig.

• Nyd din egen udviklingsproces og dine mesterværker med øjnene og lyt 
til dem med hjertet.

• Pryd din væg hjemme med din egen kunst, forær et kunstværk til en du 
holder af eller sælg dine kunstværker efterfølgende – du bestemmer selv! 

• Vær i din egen kunstneriske proces og lad dig inspirere af andre.

• Dagskurser, weekendkurser og gruppeworkshops arrangeres løbende.

• Afholdes i skønne omgivelser med dejlig forplejning serveret i løbet af 
dagen. 

MINDFUL MALING

MAL SELV MED SUPERVISION


