
                          

Längs Hälsingekusten ligger Mellanfjärden, ett litet fiskeläge 
med ca 150 personer.

      Vi har fiskrestaurangen Sjömärket. Möjlighet till övernattning 
finns både i stugor, sjöbodar och på Hotell Mellanfjärden. 
      Det finns gästhamn och husvagnscamping samt en 
liten matbutik. Vid vår lilla å ligger café Hamnlyckan och  
minigolfbana.Öppet på kvällarna under högsäsongen. 
Här finns Nordanstigs Kustmuseum, och ett gammeldags 
repslageri. Föreningen Handslaget driver det och har 
försäljning både på repslagerit och på  Hamnmagasinet.
       I Hamnmagasinet har vi konsthantverk av mycket 
hög kvalitét med de allra främsta konstnärer och 
konsthantverkare från Hälsingland och Medelpad.
      Jag är också med i Hamnmagasinet och säljer bl.a 
boken om Jättholmarna som Anders Hammare och jag har 
gjort tillsammans. Jag screentrycker bl.a ett sigill från 1400-
talet från Jättendals socken på linnetyg, på kockförkläden 
mm. Tillverkar vindflöjlar i plåt som jag målar detaljerat. Har 
tagit fram ett    brevmärke från Mellanfjärden. Utsmyckade 
böcker,pussel mm.
      Här finns en teatersalong som har öppet i augusti med 
välkända skådespelare som spelar olika pjäser varje säsong. 
Barnteater brukar också spelas un der sommaren.
 

       
Vi har också tagit upp julmarknadstraditionen igen från och 

med julen 2004. Det har varit bli lyckat med perfekt slädföre 
och fina fyrverkerier. Många lokala hantverkare sålde allt från 
wiskysenap, hantverk till snuvsalva.    2006 kommer säkert bli 
ännu större julmarknad då redan många anmält sig redan!

Timmerstuga på 32m2 för 2 pers, med varmvatten, dusch och 
toalett. Fullt utrustat kök med tv, radio och elvärme. Sov-kabyss 
med våningssäng för 2 pers. och i det större rummet finns 
bäddsoffa för 2 personer.( Boende för 4 pers. om man kan tänka 
sig att bo lite trångt men bekvämare att bo 2 pers.) 

                          

Friggebod på 10m2 med våningssäng för 1-2 pers.
en bra bänkspis, kyl med frysfack, elelement,dusch,eget 
utedass,lämpligt för en person.

Om du vill ha möjlighet till lite extra lyx kan du få utnyttja mitt 
lilla SPA; Bubbelmassage bad med öppen spis och vedeldad 
bastu.Det ingår även en liten mini champagneflaska och levande 
ljus på badkarskanten.
En mycket njutbar upplevelse för axlar och rygg! 
Pris per person 150 kr.

   Mellanfjärden

                                                                  
                       Boendet

Förutom naturen kan man ju även hitta många bra uppslag och 
fina motiv i böcker och tidskrifter. Här finns en mängd av böcker 
med vackra blommor, växter, djur, frukter mm. och även många 
fakta böcker om olika tekniker, konstnärer osv... Jag hjälper 
också till att ge förslag. 
      Du som kanske aldrig testat äkta akvarellfärger utan målat 
med enklare ”skolvattenfärger” kommer att märka skillnaden, 
särskilt om du målar på ett finare papper... 
Akvarellpapper av olika kvalitet och gräng (struktur) får du ett 
antal av mig. Mycket viktigt är rätt sorts penslar!
      Torrpastellkritor är också ett intressant kapitel...
Detsamma  gäller  olja  och  akryl  (om du vill ha extra dukar 
så finns det också att köpa för ca 75 kr/m.  Blyertspennor, 
skisspapper, fixativ mm. tillhanda håller jag. Stafflier finns 
också.

                          

                          Wallanders stuga

                                    Extra lyx

                          Lillstugan

Utsikt från min atelje en helt vanlig   
 november morgon.

    Vid lunch kan det se ut så här  när vi 
blickar ut från min atelje.Min atelje i stora huset.

Om du vill  förbereda dig inför kursen kan du fundera på 
vad du vill måla. En del vill måla av naturen andra kanske 
vill måla något abstrakt. 
Ni får först jobba på mindre papper och dukar. Då hinner 
ni testa de olika teknikerna och sedan hinna måla större 
eller fler målningar i slutet av veckan. Den som vill stå med 
ett staffli för sig själv får gärna göra det!
      Genomgång har jag varje morgon.Tecknandet är 
grunden för nästan allt föreställande måleri. Jag går 
igenom lite enklare skissteknik. Det brukar bli lagom att gå 
igenom akvarell en dag, akryl nästa och sedan torrpastell! 
      De två sista dagarna visar jag även svartvita tekniker. 
Under tiden finns det lite tid för er att måla och testa helt 
fritt två dagar. Den som vill ha mycket hjälp får det och den 
som vill jobba ostört får naturligtvis göra det.
Man kan även prova att göra collage!

Vad vill du måla? 
Du kan sätta ihop ett stilleben med 
frukter, grönsaker eller vackra glas 
och flaskor eller stenar ...

            Arbetsupplägget:
Vi träffas ca 9 med en kopp kaffe och genomgång av 
dagens teknik och jobbar sedan fram till lunch (ca tolv
-13.30 ). Eftermiddags passet är till ca 15.00  Då brukar 
det smaka bra med en fikapaus. Jag är sedan din 
handledare fram till ca 17.00  Jag hjälper var och en 
efter varje persons önskemål och behov.
Vi kan även måla någon kväll...

Jag har två egna stugor som jag både hyr ut 
och har till mina kurser vid havsstranden med 
en vacker utsikt mot fiskeläget och havet.

      upplägg & Boendet

Förutom mina egna stugor hyr jag en charmig timmer stuga för 
mina kursdeltagare som 5 personer 
kan dela med separata sovrum. Rymligt kök, dusch och
vatten toalett. Tv rum och fin uteplats mot havet.

Naturen har många 
färger,nyanser och toner som 
man kanske inte kan se vid första 
anblicken...

    Gnarpstugan

      På vintern träffas vi bybor på restaurangens pub en del 
lördagkvällar då vi ser på tv spelar kort  och spel och tar en öl 
eller två som en enda stor familj.

Allt material ingår!
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                 vecka        helg

  Helgkurser

 Juni
 Augusti

September

                   Skicka anmälan till:  

             Schelin, Mellanfjärden, 820 76  Jättendal   
              Telefon: 0652-16150, 0705-110241

        Tel: 0652-16150, www.schelin-ill.se

Schelin Illustrationer AB

Kurs o stugavgift betalas in 30 dagar        innan kursstart.

Med bil tar det ca 4 timmar från Stockholm. Att resa 
med Y-buss från cityterminalen eller Uppsala-Gävle 
är ett alternativ.Bussen stannar vid busshållplatsen i 
Jättendal, OK macken eller brandstationen. Jag hämtar 
med bil .Sedan tar det bara ca 10 min ner till byn. 

 Med tåg X2000 till Hudiksvall från Stockholm tar det 
ca 2,5 tim. Mitt tips är att boka förköpsbiljett. 
Framme i Hudiksvall tar ni sedan buss 29 till Jättendal. 
Busstationen i Hudiksvall ligger i anslutning till 
tågstationen. 

Busstider kan jag hjälpa er att ta reda på. Kommer ni 
norr ifrån ligger Jättendal ca 6 mil söder om Sundsvall, 
BUSS 29 går även därifrån. Vilket alternativ ni än väljer 
så blir ni hämtade i Jättendal.

Mitt namn är Gunilla Schelin och jag i ca 6 år ordnat 
målarkurser här i Mellanfjärden. 
Det här är främst en ”prova på kurs” för dig som inte 
målat eller tecknat så mycket förut eller som gjort ett 
långt uppehåll och vill börja på igen, men naturligtvis 
är även du som är mer erfaren mycket välkommen!
      Jag lär ut olika tips och knep i olika tekniker och 
ger dig som vill individuell hjälp. Min bakgrund är ett 
par år på målarskolan Gerlesborg i Stockholm och på 
sommarkursen vid Gerlesborg som ligger på västkusten. 
Där målade vi mycket akvarell och olja ute på bohus-
länklipporna. Innan dess gick jag Nyckelviksskolan och 
även Berghs reklamskola. 
      Sedan har jag i många år jobbat som illustratör åt 
reklambranschen, bokförlag och tidningar så jag har 
en ganska bred erfarenhet av olika sorters konstnärlig 
verksamhet. Skolor är inte allt, men man träffar många 
likasinnade som ger en mycket inspiration och glädje!
      Fortfarande är jag yrkesverksam som Illustratör. 
För mig är”konst”något som inte får bli för märkvärdigt 
och snobbigt. Vem som helst ska våga prova! Vem som 
helst kan träna upp sitt seende och öppna sina sinnen! 
Konstnären är ingen utomjording! (Även om kan känna
sig som en sådan...) Man måste inte heller ta det så 
väldigt allvarligt för man kan vara seriös och kunnig 
endå...Vi ska måla och ha roligt när vi ”jobbar!
Ganska ofta brukar jag försöka lägga in humor i mina 
jobb där det passar. Jag hoppas i alla fall ni ska få ut
så mycket som möjligt av veckokursen eller helgkursen!

   Mellanfjärden

           Bindande anmälan 
              Anmälningsavgift: 300 kr
             senast 45 dagar före kurs! 

             Ju förr du har bestämt dig, ju bättre chans 

               har du att välja boende.              Vid sjukdom med läkarintyg, får man pengarna tillbaka 
                                      utom anmälningsavgiften.

 
 
                  (helst bankgiro)
      Bg 632-1731, Pg 449 16 72 - 4
 

Schelin Illustrationer AB

       Tel: 0652-16150

FREDAG KL 9. 00 - SÖNDAG CA KL. 17.00. 

                                                                                                                                     

31
24

29 sep -    1okt

11 sep - 15 sep

12 juni - 16 juni

   Mellanfjärden

Hej alla målarentusiaster!Helgkurser

Anmälan Resan hit
Ni betalar totalt 4.300 kr för en veckokurs. 
Då

 
ingår boende i mina  stugor med bl.a 

fullt utrusdade kök. Sänglinne kan man hyra 
för 150 kr per.pers.
      Allt material ingår! Obs! Självhushåll.
Om ni ordnar eget boende är priset för 
kursen 3300 kr. inkl.material.

Gnarpstugan  2-4 
pers.

Hotellet har specialpris!
för mina kursdeltagare. 
Ni bokar in hotellet själv,eller  annat boende.Kurspris blir 3.300 kr + hotelpriset.                      

   Lillstugan 
       1-2 pers. 

 
Wallanders 

 stuga  4-5 pers

 31 juli -  4 aug

14 aug -18 aug Augusti

  Helgkurser

22 sep - 24sep

H

H

Kan bli m
er höstkurser...

X
X
X
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X
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                             PRIS 3.300 KR MED ALLT MATERIAL OCH LOGI,

                                   (sänglinne finns att hyra för 150 kr)
 

                              HEMLAGAD MAT TILL SJäLvKOSTNADS PRIS.


