
Intro til oliemaling – verdens bedste materiale 

En weekendworkshop om at male med olie uden opløsningsmidler 

 

 

Mange tror, at oliemaleri er besværligt, snavset – ja ligefrem usundt. Intet kunne være længere fra 

sandheden. Faktisk er det meget nemmere og lige så rent at male med olie som med akryl – og 

med den rette tilgang er det unødvendigt at bruge usunde opløsningsmidler. 
 

På dette kursus kan du prøve oliemaleriet af på en weekend og se, om det er noget for dig uden at 

skulle investere i en masse udstyr. Jeg stiller alt det nødvendige til rådighed, så du på tre dage kan 

lære verdens bedste materiale at kende. 
 

 

 

 



Hvad går kurset ud på? 

På kurset får du en introduktion til oliemaleriets materialer og teknikker og får stillet en række 

praktiske opgaver, der lærer dig at bruge dem i praksis. 

 

Det vil vi blandt andet komme ind på: 

• Forskellen på olie- og akrylmaleri 

• Hvilke materialer har du brug for? 

• Tørretider og malemidler 

• Bløde overgange og synlige penselstrøg 

• Undermaling og a la prima-maleri 

 

 

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset er for alle, der er nysgerrige efter at afprøve oliemaleri i praksis. Måske er du fuldstændig 

nybegynder, eller måske har du erfaring med akryl eller akvarelmaleri. Uanset hvad, vil du gå fra 

kurset med en klar idé om, hvad oliemaleriet kan. 

  

 

Materialer: 

På kurset bruger vi oliemaling og fortynder med linolie. Vi maler på oliepræpareret papir. Der 

bruges INGEN former for opløsningsmidler på kurset. 

ALLE nødvendige materialer (inkl. pensler, paletter osv.) er til stede på kursusstedet. Det eneste, 

du skal medbringe, er maleegnet tøj og en madpakke. 

 

 

Tid: 

Fredag d. 4.11. kl. 17.30-20.30 

Lørdag d. 5.11. kl. 10-15.30. 

Søndag d. 6.11. kl. 10-15.30 

Alle dage inkl. en halv times spisepause. 

 



Sted: 

Jacob Hoff Studio, Sydvestvej 123b – mit store, lyse atelier. 

Se kort: Sydvestvej 123 – Google Maps 

Kommer du med offentlig transport: Atelieret ligger et kvarters gang fra Glostrup St.  

Bus 123 standser også tæt ved atelieret. 

Kommer du i bil: Der er gode parkeringsmuligheder i gården og på Sydvestvej. 

 

 

Pris: 

1695 kr. inkl. brug af alle nødvendige materialer (til brug på stedet) samt kaffe og te og lidt sødt. 

Der er maks. 10 deltagere på et hold.  

 

 

Tilmelding: 

Du tilmelder dig kurset ved at sende mig en mail på jacobhoffstudio@gmail.com  

Så vil du modtage en faktura. Så snart din indbetaling er registreret, er du tilmeldt kurset og vil 

modtage en bekræftelse. Hvis du ønsker at annullere din tilmelding, kan tilbagebetaling af det 

fulde gebyr ske indtil tre uger før kursets planlagte start – dvs. senest 14.10.2022. Er der mindre 

end 3 uger til start, er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og gebyret kan ikke refunderes. 

Kan et hold ikke gennemføres pga. for får tilmeldinger, underviserens sygdom eller 

forsamlingsforbud (corona el.lign.) returneres hele gebyret. 

 

 

Spørgsmål? 

Du er meget velkommen til at ringe til mig på 20 93 83 93, hvis du har spørgsmål til kursets 

indhold. 

 

 

https://www.google.dk/maps/place/Sydvestvej+123,+2600+Glostrup/@55.6610609,12.3635996,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x465257490effb00d:0x6f23e819328bfbaf!2sSydvestvej+123,+2600+Glostrup!3b1!8m2!3d55.6610609!4d12.3723543!3m4!1s0x465257490effb00d:0x6f23e819328bfbaf!8m2!3d55.6610609!4d12.3723543


Hvad er min baggrund for at undervise i oliemaleri? 

Min grundlæggende uddannelse som tegner og maler fik jeg på Århus Kunstakademis 4-årige 

uddannelse i årene 2002-2006. Her indgik foruden udviklingen af den enkelte studerendes 

selvstændige praksis også en række af de klassiske færdigheder indenfor inden for tegning og 

maleri, som i tidligere tider var en del af uddannelsen af alle kunstnere. 

 

Sidenhen har jeg arbejdet videre med at udvikle disse færdigheder for at kunne realisere den 

nyrealistisk inspirerede praksis, som jeg dyrker i dag. Jeg har undervist i en årrække i maleri, 

tegning og generel kunstforståelse på alle niveauer fra nybegynder til meget øvet. 

 

Undervisningserfaring: AOF, FOF, Københavns Kunstskole, Silkeborg Højskole, Kunsthøjskolen på 

Ærø, Århus Kunstakademi. Desuden privatundervisning i eget regi. 

Kontakt mig for referencer. 
  


