
Kurserna finns även online både på
svenska och engelska.
Varmt välkommen att pröva!

Datum 29 april
Tid: kl. 10 - 15
Plats: KBC, Magasin 2, Inre Hamn
Pris: 1050 :-
Kursledare Ingela Johansson
Material , lunchoch fika ingår.

 
 

Kurserna för dig som gillar att vara kreativ (även om bild inte var ditt ämne i skolan, 

eller att du inte kan rita mer än en streckgubbe) och är nyfiken på mindfulness

 

Att skapa utan krav i kombination med mindfulness och att få pröva

nya material och tekniker kan hjälpa oss att få tillbaka andningen i magen 

och ha en punkt för återhämtning i kalendern.

 

Teknikerna du lär dig kan du sedan plocka fram när du behöver slappna av,

fokusera eller få inspiration.

 

Vi skräddarsyr även team/individuella event för företag.

 

Välkommen med anmälan eller frågor till Ingela, ingela@zenart.info, 0738775422

 
 

KURSPROGRAM
K A R L S T A D  V å r  2 0 2 0

W W W . Z E N A R T . I N F O

Ett nytt sätt att
må bra med 

färg och papper.



KURSPROGRAM
K A R L S T A D  V å r  2 0 2 0

W W W . Z E N A R T . I N F O

Kreativ meditation 
Lär dig en process med meditation
skapande och reflektion. Kreativ
meditation är  ett verktyg för
återhämtning, flow och balans..
 
När du utövar kreativ meditation
skapar du ett utrymme för att lyssna
på dig själv.
 
Vi välkomnar både nybörjare och dig
som målat länge. Det är din egen
process som är viktig.
 
 

Datum 10, 17 och 24 februari
Tid: 18 - 21
Plats: Älvgatan 1
Pris: 2400:-
Kursledare Ingela Johansson
Material och fika ingår.

"Konst meditationen har betytt väldigt mycket för mig. Den har öppnat mitt inre och jag
börjar lära känna mig själv och det som är viktigt för mig. Den ger mig inre lugn, en
styrka och en glädje jag inte vill vara utan. Den börjar bli en del i min vardag och jag
längtar till stunder jag får för mig själv. Men jag hade aldrig kunnat göra det utan
Ingelas hjälp. Jag rekommenderar alla att prova konst meditation." Frida Magnusson,
Göteborg
 
 

Om datum och tid inte räcker till finns kurserna online.



KURSPROGRAM
K A R L S T A D  V å r  2 0 2 0

W W W . Z E N A R T . I N F O

Kreativ meditation, Steg 2
Intuition
 
Det här är en kurs för dig som har gått
en Zenart kurs.
 
Vi kommer att fördjupa processen
kring hur vi når vår intuition med
meditation, måleri och reflektion.
 
Du kommer att lära dig nya tekniker
för att varva ned i ett kreativit spa.
Tex.
Måla utan att använda pensel eller
pennor och 8 steg av välmående.
 
Vi välkomnar både nybörjare och dig
som målat länge. 
 

Datum 14,, 21 och 28 februari
Tid: 18 - 21
Plats: Drottninggatn 40
Pris: 2400 :-
Kursledare Ingela Johansson
Material, Ebok och fika ingår.

"Med penseln i handen försvinner stressen."
Anki Fahstad
 
 

Vissa av kurserma finns online.

STEG 2



KURSPROGRAM
K A R L S T A D  V å r  2 0 2 0

W W W . Z E N A R T . I N F O

Kreativ meditation, tema FLOW 
Här får du pröva övningar i
mindfulness och kreativitet som är 
skapade för att öka FLOW.
 
Det blir kravlösa övningar med lek, färg
och experiment där alla sinnen får
vara med. Vi tecknar med choklad,
flytande tusch i kaffe, musik...
 
Grunden är kreativ meditation och du
kommer att lära dig en 3 stegs process
med meditation, kreativitet och
reflektion. 
När du har lärt dig verktyget kan du
använda det så ofta du vill för
återhämtning, flow och fokus.
 
Vi välkomnar både nybörjare och dig
som målat länge. 
 

Datum 20, 27 maj och 3e juni
Tid: 18 - 21
Plats: Älvgatan 1
Pris: 2400 :-
Kursledare Ingela Johansson
Material, Ebok och fika ingår.

"Jag är mer öppen för att pröva nya saker.."
från deltagare i undersökningen "When
creativity increases wellbeing", om kreativ
meditation
 
 

Vissa av kurserma finns online.



KURSPROGRAM
K A R L S T A D  V å r  2 0 2 0

W W W . Z E N A R T . I N F O

Kreativ meditation, tema RELAX
Här får du pröva övningar i
mindfulness och kreativitet som är 
skapade för återhämtning och balans.
 
Det blir kravlösa övningar med lek, färg
och experiment där alla sinnen får
vara med. Vi tecknar med choklad,
flytande tusch i kaffe , musik...
 
Grunden är kreativ meditation och du
kommer att lära dig en 3 stegs process
med meditation, kreativitet och
reflektion. 
När du har lärt dig verktyget kan du
använda det så ofta du vill för
återhämtning, flow och fokus.
 
Vi välkomnar både nybörjare och dig
som målat länge. 
 

Datum 22 och 23 feb
Tid: 10 - 15  (paus för lunch)
Plats: Bilda, Drottningg. 40
Pris: 2400 :-
Kursledare Ingela Johansson
Material, Ebok och fika ingår.

"Jag känner mig mer närvarande."
"Jag är tryggare med mig själv."
 
från undersökning kring Välmående och
kreativitet hos deatagare som gått kursen.
 
 

Datum 23 och 24 maj
Tid: 10 - 15 (paus för lunch)
Plats: Bilda, Drottningg. 40
Pris: 2400 :-
Kursledare Ingela Johansson
Material, Ebok och fika ingår.

Vissa av kurserma finns online.

HELGKURS



WORKSHOP
HILMA & KUSAMA

K A R L S T A D  V å r  2 0 2 0

W W W . Z E N A R T . I N F O

HELGKURSER, tema kreativ mindfulness
 
MAKE YOUR OWN MARK, Hilma af Klint och Kusama
Vi inspireras av 2 av konstvärldens giganter. Hilma af Klint som målade abstrakt mästerverk av
universium före sin samtid och Kusama som utgår från att vi och universum utgår ifrån
prickar.Två mästare som hittade sitt sätt att skapa. Vi kommer att lära oss lite mer om dess två
och skapa inspirerade upplevelsen. Vi kommer att jobba fritt på canvas med akryl och
blandtekniker.
 
 
 Datum: 29:e februari
Tid: 10 - 16 (paus för lunch)
Plats: Bilda, Drottninggatan 40 
Pris: 800:-
Kursledare Ingela Johansson
Material, canvas och fika ingår.

Vissa av kurserma finns online.

Datum: 30:e Maj
Tid: 10 - 16 (paus för lunch)
Plats: Bilda, Drottninggatan 40 
Pris: 800:-
Kursledare Ingela Johansson
Material, canvas och fika ingår.
 
Om vädret tillåter är vi ute delar av
dagen.



MÅLA PÅ BALI
 

W W W . Z E N A R T . I N F O

KREATIVA RESOR
 
Är du intresserad av att vara i en vacker miljö på fjälet, äta gott och måla fredag - söndag?
 
Skulle du vilja måla en vecka på Bali tillsammans med lokala kontsnärer och musiker?
 
Vill ni ha en kreativ aktivitet med jobbet för att få mer flow eller introducera ett nytt team?
Vi har flera aktiviteter som Wine and Paint, eller att måla en gigantisk abstrakt canvas 
i grupp. De här aktiviteterna kräver ingen förkunskap, men är oerhört kul.
 
Jag är nyfiken på att höra vad som skulle passa dig bäst.
Skicka gärna en epost till: Ingela@zenart.info
 
 
 
 
 
 

Vissa av kurserma finns online.



 

W W W . Z E N A R T . I N F O

BÖCKER OCH ONLINE KURSER
 
På www.zenart.info hittar du våra böcker och kortleken Create to Flow.
 
Vi har även online kurser om tid och datum inte passar.
 
 
 
 
 
 
 

Vissa av kurserma finns online.



 

W W W . Z E N A R T . I N F O

VARFÖR HAR ANDRA GÅTT  KURS?
Att hitta tillbaka till sig själv.
Att få mer balans och mindre stress i tillvaron.
Komma tillbaks till skapande och måleri.
Få pröva att meditera i kombination med att måla.
Nyfiken på att testa mindfulness.
Att få en bättre självkänsla.
Att sova bättre.
 
UNDERSÖKNING
På www.transverses.fr hittar du "When creativity increases well-being: the case of the
creative meditation", en studie av Mathilde Gautier Phd där hon beskriver effekter från
tidigare deltagare i kreativ meditation. 
Sammanfattning:

1/ ökad självmedvetenhet/självkänsla
2/ mindre stress och mer fokus
3/ en ökad kreativitet
 
 
 
 Vissa av kurserma finns online.


