Christina K , Faaborg
Nu har jeg haft biblioteks bog boende halve års tid - har simpelthen ikke kunne undvære din pragtfulde bog - så nu må det vist være tid til at jeg investerer i mit eget eksempel.   

Børge S , Sorø
Hej Alek. Har modtaget: Akvarel - et spørgsmål... Jeg synes som jeg tidligere har skrevet til dig, at den bog langt overgår alle de andre jeg har lånt. Som nybegynder har jeg lært en utrolig masse og ikke mindst på din video: Om træer, som jeg nu har set 15 -20 gange. Her er stof til utallige øvetimer. Godt nytår. Venlig hilsen

Hanne J , Ålborg
Jeg er nybegynder udi i akvarellen og har netop på biblioteket lånt bogen "Akvarel ... et spørgsmål om vand", men jeg vil meget gerne eje den. Hvor kan den købes, og hvad mon den koster? Jeg har også lånt et par af dine DVD - udgivelser - de er rigtig, rigtig gode. 

Janni S-M , Søborg
Efter at have lånt din bog på biblioteket og haft masser af tid til at læse den i juleferien, må jeg bare eje den.


Hanne G , London
Hej Alek, Jeg vil bare sige tak for din faaretegningsinstruktioner. Jeg har ikke 
afproevet dem endnu (jeg er paa arbejde!), men de ser rigtigt gode ud, 
og er humoristiske ogsaa.
Din kommentar om at gemme evt problematiske faareben i graesset minder 
mig om en tegning, jeg lavede som barn: Min lillebror bad mig om at 
tegne en tiger, og jeg har aldrig vaeret god til at tegne noget, der 
ligner. Saa jeg tegnede et tiger hoved med hals, et stort trae og en 
tigerhale. Og min lillebror synes jeg var supergod til at tegne :-)
Venlig hilsen,
Department of Computer Science,  Queen Mary College, University of London


Børge  S.  Sorø
Hej Alek. Jeg kan ikke lade være med endnu en gang at rose dig for to virkelige instruktive videoer. Har kun arbejdet med "Vådt i vådt" indtil nu.  Den er virkelig inspirerende og lærerig. Som jeg  før har skrevet: du er langt den bedste af alle de mange akvarelbogsforfattere og videofortællere ,jeg har lånt. Bedste hilsen Børge S. Sorø –  25. 01. 2010 





Ina J A, Give
Hejsa. Tak, for din inspirerende og nyttige bøger og cd'er, du har udgivet indtil nu.
Selv er jeg ren begynder, men er kommet godt fra start, takket være en god lærer og dit materiale.
For at få det nyeste fra dig, vil jeg gerne bestille bogen "Akvarel... et spørgsmål om vand", så kan jeg gå foråret i møde med nye ideer og inspiration.
 
Karen Ç in Oregon USA.
I always thought that I can't even draw a stick man until I came upon   
your step-by-step drawing of sheep! I am sooo excited because now I  
CAN DRAW A SHEEP!!!!
This is the reason I love it -- I belong to two online groups of  
ladies who send cards, letters and gifts to ill people and shut-ins  
around the world.  (Mostly here in the good ole USofA.)  I am always  
looking for cards with sheep pictures because I like to write the  
scripture from Psalm 100:3-----"We are His people, the sheep of His  
pasture." Now I can make my own cards on card stock.
THANK YOU, Thank you, thank you!!!!!! 


Alice N.   Skanderborg

Kære Alek!
 
Tak for et meget inspirerende kursus og rigtig god undervisning.
Det var for mig en helt ny verden der åbnede sig.
Akvarel har ligget og luret i mit baghovede i mange år. Jeg tror farverne er indkøbt for 10 år siden. 
Nu er jeg helt sikker på, at jeg ikke slipper det igen. Du gav mange ideer og værktøjer til at arbejde videre med.
Jeg håber at få mulighed for at komme på et af dine kurser, når jeg får øvet mig lidt mere.
Mange hilsner



Ulla E.   Langeland
Kære Alek
 
Tusinde tak for et rigtigt godt kursus i week-end´en. Der er ikke noget at sige til, at dine kursister kommer igen og igen, for man kommer hjem fra dit kursus fyldt med gode ideer, en hel ny verden af maletekniske muligheder og en masse lyst til både at male en masse og også til at komme på kursus hos dig igen.
Mange hilsner


