
 

        

 

Eesti Kunstikoolide Liit korraldab taas õpetajate kunstilaagri Topul 

 

Aeg: I vahetus 15.-19. juuli 2018 (5 päeva), algusaeg: 15. juuli kell 11. 

         II vahetus 20.-24. juuli 2018 (5 päeva), algusaeg: 20. juuli kell 11. 

Koht: Topu Puhkemaja Läänemaal (Haapsalu lähedal)  
Vaata lisas olevat kaarti ja selgitust! 
 

Hind: Eesti Kunstikoolide Liidu liikmeskoolide õpetajale 40 € (1 vahetus) ja  
väljastpoolt tulijale 85 € (1 vahetus). Võimalik osaleda ka kahes vahetuses. 
Hind sisaldab toitlustust 3x päevas (Q Catering) ja neli ööd majutust. 
 

Puhkemajas on kahesed rõdudega toad, osades narivoodid, voodipesu kohapeal, saun, 

dušš. Loominguga saab tegeleda nii väljas kui siseruumides. Ja meres saab ujuda! 

Omal soovil on võimalik lisatasu eest osaleda Naima Neidre (Eesti Vabagraafikute 

Ühendus) graafika töötoas sügavtrüki tehnika (kuivnõel) kursusel (mõlemas vahetuses). 

Graafika töötoas osaleja tasu - 12 eurot (palume võtta kaasa sularaha). 

I vahetuse juhendajad: 
Enn Tegova (Eesti Kunstnike Liit) õli/temperamaali kursuse teema: Hülosoism. Looduse 
hingestamine.  
Marju Bormeister (Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Maalikunstnike Liit) monotüüpia ja 
õlimaali tehnika „Vabadus maalida“. 
 
II vahetuse juhendajad: 
Kadri Kangilaski (Eesti Maalikunstnike Liit) Inimese sisemiste omaduste: 
keskendumisvõime, eristumisvõime ja intuitsiooni arendamine läbi maalimise.  
Marju Bormeister (Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Maalikunstnike Liit) monotüüpia ja 
õlimaali tehnika „Vabadus maalida“. 
 

Töövahendid palume ise kaasa võtta: 
 
Ennu õpituba- õlivärvid, 2 ühe suurust lõuendit (ristküliku kujuline) jt. õlimaaliks vajalikud 
vahendid. 
Graafika- naaskel või muu teravaotsaline kriipimisvahend, põll/kittel. 
Kadri õpituba- kattevärvid: soovitavalt akrüülid (ekstra kogus kaasa võtta valget värvi 
„titaan“). Võib ka kasutada tempera või guaššvärve. Eri mõõdus pintslid. Tušš ja akvarelli 
pintsel. Soovi korral akvarelle.  
Monotüüpia (action painting): kriit- ja joonestuspaberit, vanu plakateid, jõupaberit 
kamme ja telefonikaarte eri pinna struktuuride tekitamiseks.  

 



 

        

 

 

Söögiajad:  kell 9.30 hommikusöök 

                   kell 13.00 lõunasöök 

                   kell 18.00 õhtusöök 

Õhtu on vaba aeg loomiseks ja lähedal asuvate huvitavate kohtade külastuseks (näiteks: 

Evald Okase Muuseum, Haapsalu Kunstikooli galeriid jne) omal kulu ja transpordiga. 

 

Soovijatele väljastame koolitustõendi. 

 

Registreerimine: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1KzhjSIiPelPBRx1vXdYV5PKNuYvdlzxHfj

nyQU3OlfG4tg/viewform?c=0&w=1 

 

PS! Broneeritud kohta saab tühistada või võimalusel muuta kuni 20. juunini (tagasimakse 

teostatakse kontole, millelt toimus laagri eest tasumine). 

 

Topu Kunstilaager toimub Eesti Noorsootöö Keskuse ja Eesti Haridus-ja 

Teadusministeeriumi toel. 
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