
VEDIC ART är en kurs där måleri och Vedisk filosofi vävs samman. I den 
Vediska filosofin menar man att vi redan har all den kunskap som vi 
behöver inom oss.

Kursen är uppbyggd på 17 principer som aktiverar drivkraften att 
skapa. I din egen takt målar du dig igenom principerna och får på så sätt 
ta del av skapelseprocessen utifrån dig själv.

De 17 principerna leder dig allt närmare målet som i slutändan är där 
vi en gång började! Nyfikna inför livet och skapandet, med fötterna på 
jorden och penslarna i himmelen. 

MEDEVI BRUNN är Sveriges äldsta hälsobrunn med anor ifrån 1600-talet. 
En atmosfär av tidlös stillhet och frid vilar över den gamla brunnsorten.

Hit har kungligheter, adel och vanligt folk färdats i sekel efter sekel för 
att kurera både kropp och själ.

 Vi kommer att ha tillgång till det nedlagda gamla Badhuset, ett 
pampigt trähus, för att måla i. Badhuset ligger avskilt i parken intill 
en damm omgiven av grönska slumrande sin törnrosasömn. Framför 
Badhuset leder en allé upp genom parken som avslutas strax intill 
Högbrunnen. Där går det fortfarande att få ett glas av det mineralrika 
brunnsvattnet.

Och varje dag spelar Brunnsorkestern i parken. Där går det även bra att 
slå sig ner på Café Schweizeriets servering för en kopp kaffe, fika eller ett 
glas vin.

 Här på Medevi finns både mat och logi. Du har möjlighet att bo på 
hotell eller vandrarhem. Allt beläget i vacker och unik 1700-tals miljö 
med Wärdshuset och Brunnskyrkan centralt beläget.

 Wärdshuset serverar dagligen frukost, dagens lunch och middag à la 
carte. En självklar lyx för den som inte vill stå vid spisen varje dag utan 
vill kunna lägga mer tid på måleriet. Och för den som vill laga sin egen 
mat finns det två fullt utrustade kök.

Kyrkan står öppen dagligen för morgonbön men även musik och lyrik 
står på programmet.

Förutom måleriet och det övriga utbudet på Medevi finns de vackra 
omgivningarna att vandra i. Du kan ta en promenad till Vättern för ett 
dopp i det klara vattnet, det är endast ett par km.

 
ATT TA SIG DIT: Medevi Brunn ligger 18 km norr om Motala och 84 km 
söder om Örebro i norra Östergötland, tydliga skyltar från riksväg 50.

Tåg och Busstrafik finns till Motala sedan vidare med lokalbuss (kolla 
tidtabell då bussen går sällan) eller Motala-taxi till Medevi Brunn.

VEDIC ART sommarkurser på Medevi Brunn 2018

Kurs  Datum Pris * Lärare E-post Telefon

v.28 Grundkurs 8–13 juli 1 800 kr Eva Fredman eva@levara.se 0735-11 00 23
Fortsättningskurs 8–13 juli 1 800 kr Eva Fredman

Barnkurs (rek. ålder 6-12 år) 8–13 juli 1000 kr

v.29–30 Fortsättningskurs 16–28 juli 3 000 kr Nina Jacucci ninajacucci@hotmail.com 0734-22 08 88

För bokning och frågor kring Vedic Art kursen: Kontakta respektive lärare. 
För bokning och frågor angående boende: Hotell Medevi Brunn & STF Vandrarhem, tel. 0141-911 00, hotell@medevibrunn.se

www.medevibrunn.se        www.levara.se       www.jacucci.com       

* Moms tillkommer för företag. Betalning sker i samband med kursstart till respektive lärare via bankgiro/postgiro eller kontant.
Vi lärare finns på plats mellan kl. 11–18 med ett lunchuppehåll kl.13–15. Barnkursen är kl 11–17 med möjlighet att måla längre i mån av intresse.

Observera att detta är en 2-veckors kurs, det är alltså inte 
möjligt att boka endast en av veckorna.  Helgen mellan 
kursveckorna (21-22 juli) är inte lärarledd men du har tillgång 
till din målarplats.

Bokas via Eva Fredman


