
 

Kurs i Vedic Art måleri.  

Vedic Art är en form av måleri där du alltid gör ”rätt”. Om du målar och du inte är nöjd med 
det du ser kan du alltid måla över eller tvätta bort. 
Denna härliga, kreativa och fria konstform kommer från de gamla Veda traditionerna och 
skapades i denna form av Curt Källman i slutet på 80-talet. 
Den bygger på en metod med 17 principer som ger vägledning i målandet och hur vi kan leva 
våra liv. Det kan dölja sig många olika känslor som vi får möjlighet att uttrycka i form och 
färg utan ord eller tankar. Vi väcker och tillåter glädjen att skapa få ta sin plats. 

 
Monica: ”Jag har målat och varit kreativ på många sätt sedan jag var barn. 
Jag har sytt mina egna kläder som jag designat själv, stickat och mycket 
mer. När jag började med Vedic Art för ca 15 år sedan, kändes det som att 
hitta hem. Jag blev inspirerad och kunde måla på mitt sätt i min takt och 
med mina favoritfärger. Ingen hade synpunkter på hur jag målade eller 
om mina bilder som växte fram på duken. Jag började ställa ut mina tavlor 
efter några år och insåg att jag är en konstnär. Sommaren 2020 kände jag 
att jag ville utveckla mig vidare och att jag ville utbilda mig till lärare. Jag 

hade äntligen tagit in på djupet att det inte är tekniker vi använder när vi målar utan 
intuitionen. Det handlar inte om att tänka ut vad jag ska måla utan låta handen och penseln 
leka fram det som vill visa sig på duken. Det är spännande och glädjefyllt. 
 

Marie: ” Sedan unga år har skapandet varit en del av den jag är. Teckning, 
batik, lera, garn och tyg under skolåren och kurser i kroki och teckning. En 
ettårig förberedande konstskola och utbildning till arkitekt gav mersmak 
men det var först i och med Vedic Art som mitt fria skapande tog form. 
Sedan 2013 har jag målat akryl utifrån de 17 principernas metod där 
lusten och längtan till färg och form får vägleda mig och där glädjen över 
att måla är i centrum. Denna glädje och lust vill jag förmedla vidare och 
därför utbildade jag mig till lärare 2020. Varje gång jag tar fram färg och 
duk är som att öppna ett paket där jag inte vet innehållet. Att få vara med 

och se vad som kommer ut på duken är lika roligt varje gång. ” 
 
2013 började vi åka till Öland och Enetri tillsammans, där har vi målat två veckor i Vedic Art 
ladorna varje sommar sedan dess. 
 

 



 
Vill du komma igång med ditt måleri och få tillgång till de 17 principerna som hjälper dig i 
ditt skapande av både konsten och livet? Då är du varmt välkommen att vara med på vår 
kurs under två helger. Vi kommer då att gå igenom principerna steg för steg och göra olika 
övningar för att förtydliga varje princip. 
 
Helg 1 2023    Helg 2 2023 
Princip 0 - 10    Princip 11 - 17 
27/1 kl. 14.00 – 18.00   24/2 kl. 14.00 – 18.00 
28/1 kl. 10.00 – 16.00   25/2 kl. 10.00 – 16.00  
29/1 kl. 10.00 – 15.00   26/2 kl. 10.00 – 15.00 
 
Ta med dig pannåer, preparerad duk i metervara eller uppspänd duk, 8-10 stycken i de 
storlekar som du vill måla på, prova gärna lite olika storlekar. Välj färger som du vill måla 
med, ta även med en vit färg, vi målar med akrylfärg. Tänk på att köpa en bra färg t.ex 
Winsor & Newton eller Amsterdam. Ett tips är www.skapamer.se, 20:-billigare, (120ml.) än 
kreatima.  
www.artofveda.com, har sina egna färger som är bra där kostar 500 ml 105:-.  
Ta även med 5-8 penslar i olika storlekar. Vi kommer att ha genomgångar av principerna så 
då är det bra att ha ett anteckningsblock och penna om du vill notera. 
Grundkursen är 30 timmar och när du gått den har du behörighet att gå fortsättningskursen. 
Priset för grundkursen är 1950:-/ helg.  
Frukt och fika ingår varje dag. Lunch äter vi ute eller om du vill ta med, det finns värmeplatta 
men inte micro. 
Betala till konto:  
 
Adress: Allmänna Vägen 2B. GATHENHIELMSKA ateljéerna, Göteborg.  
Ring när du är där så kommer vi och öppnar, se våra telnr nedan 
 
Du kan läsa mer om Vedic Art på https//vedicart.com/sv/ursprunget  
 
Monica har arbetat som gestaltterapeut, handledare och familjekonstellatör i många år. Läs 
mer på www.ledarskapharmon.se  
 
Marie arbetar som lärare och handledare i arkitekturprogrammet på Chalmers. 
 
Anmäl dig till: monica@ledarskapharmoni.se  
Så snart som möjligt. Senast 20/1 -23 

 
VARMT VÄLKOMMEN 
Monica Cederholm 070 739 59 93 
Marie Strid 073 034 63 45 
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