
 
Välkommen till Grankulla Konstskolas KONSTSOMMAR 2022! 
 
Grankulla konstskolas kurser riktar sig till barn i olika ålder och kombinerar bildkonstens 
olika aspekter på många sätt. Kurserna är lärorika och roliga och denna sommar bjuder vi 
på kurser på engelska. Sommarkursen KUVIS-KAUMO genomförs i samarbete med 
Grankulla Musikinstitut och kursen hålls i Grankulla Simhalls lokaler. Övriga kurser hålls i 
Konstskolans lokaler, på gården och i närområdet. 
 
Sommarkurserna ordnas mellan kl 10.00–14.00. Deltagarna tar med egen lunch. 
Kursledarna är konstskolans toppenlärare och mångsidiga konstproffs. Deltagarna har 
tillgång till skolans unika arbetsutrymmen samt material och utrustning på konstnärsnivå. 
Alla kurser tar hänsyn till deltagarnas kompetensnivå. 
 
Grupperna är små och följer gällande riktlinjer för säkerhet och hygien. Om kurserna 
måste ställas in på grund av den aktuella coronasituationen återbetalas kursavgiften i sin 
helhet till deltagarna. 
 
Anmälan granikuvis eepos.fi. bekräftas via e-post efter den 15.5. 
Kursbeskrivningar och mer info: 
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi KONSTSOMMAR 
 
 



 
KUVIS – KAUMO konstkurs. v 23. 
 
Över 7-år må-fre 6.-10.6. kl 10-14. Pris 300€. Lärare Tuukka Kangas (KUVIS) & Heini 
Mansikkakorpi (KAUMO). Plats: Grankulla simhall.  
 
Under kursen som ordnas i samarbete mellan Grankulla musikinstitut och Grankulla 
konstskola kan du stifta bekantskap med både musikens och bildkonstens värld. Genom 
olika övningar och uppgifter utforskar vi knutpunkter mellan musik och bildkonst och letar 
efter ett gemensamt språk. Målet är också att framställa en gemensam föreställning, där 
bildkonstens och musikens världar möts som avslutning av veckan. 

 

Be inspired from joy – Inspiration från glädje! v 23. 
Över 12-år må-fre 6.–10.6. kl 10–14. Pris 190 €. Språk: finska/engelska/svensk. Lärare 
Sirkku Ala-Harja. Plats: Grankulla konstskola. 

Låt dig inspireras av färg, ljus och olika material. Med ett experimentellt förhållningssätt 
skapar vi graffiti, miljökonst, tredimensionella saker och bilder. Vi målar även med 
naturfärger, som vi tillverkar själv. Passar alla som vill prova på att bli inspirerad. 

Be inspired of color light, and different kinds of materials. On our summer course we will 
try new techniques, paint with natural paints we make ourselves, make environmental art 
and try some graffiti. This art course is perfect for anyone who wants to be inspired. 
 

Naturen tar över. v 24. 
Över 7-år. må-fre 13.–17.6. kl 10–14. Pris 190 €. Språk: engelska/finska. Lärare Elina 
Gyldén. Plats: Grankulla konstskola. 

Under kursen reflekterar vi över vår egen relation till naturen och begrundar om vi kanske 
kan förnya den under kursveckan. Tillsammans funderar vi på vilken typ av samexistens 
det finns mellan oss och andra delar av naturen? Hur känner vi för allt annat som lever? 
Och vad börjar hända när naturen tar tillbaka kraften från en konstgjord miljö? 

Vi kommer att göra miniatyrmodeller i kursens anda av hemliga trädgårdar vars växtlighet 
får härja fritt. Vi dekorerar egna lerkrukor där vi planterar egna fantasiväxter. Vi gör en tur 
till den närliggande sjön Gallträsk där vi målar och skissar i det fria. Vid sämre väder 
fotograferar vi utomhus och samlar in lämpligt material som växter, stenar och andra små 
naturmaterial och jobbar vidare inomhus. Vi börjar varje dag med en liten stunds 
meditation med att lyssna på naturens ljud. 

 

 



Konstglädje v 24. 
 
Över 7-år må-fre 13.–17.6. kl 10–14. Pris190 €. Språk finska/svenska. Lärare Tuukka 
Kangas. Plats: Grankulla konstskola 

Vilken färg har glädje? Kan du måla glädje? Vilken typ av konst ger dig glädje? Under 
kursen utforskar vi glädje med att göra konst och gläds åt att göra konst. Uppgifter: 
konstsmycken, Jag som superhjälte, Konstiga teckningar, Glädjens färger – 
färgundersökningar. Glada masker.  

 
Bildkonstnärerna på tidsresa. - Visual Artists on a 
Travel Through Time. v 23, 24, 32. 
 
Över 7-år må-fre 6.–10.6. 13.–17.6. och 8.–10.8. kl 10–14. Pris 190 € (v 32 må-ons 120 €). 
Språk engelska/finska. Lärare Minna Lehväslaiho Plats: Grankulla konstskola 
 
Låt oss planera och bygga en tidsmaskin, och ge oss ut på en tidsresa in i det förflutna 
och framtiden! Vilken typ av konst gör vi som stenålderskonstnärer? Vad händer när vi 
reser till världen med Amerikas ursprungsfolk? Och vad händer när tidsmaskinen tar oss in 
i framtiden och gör konst på avlägsna planeter? Följ med oss på bildkonstnärernas 
tidsresa! 
 
Let’s design and build a time machine, then embark on a journey into the past and future! 
What kind of art will we make as Stone Age artists? What happens when we travel to the 
indigenous world of the Americas? And what about when our time machine takes us into 
the future, and we create art on distant planets? Join us on a journey through space and 
time as visual artists. 
 


