Akvareller Beatrice Jansson

Nr 9 oktober 2019

Oktober avslutades med ett fantastiskt event på Restaurang P12 i Läkarhuset på Odenplan. Missade du eventet
vi höll 25 oktober så kommer jag ställa ut några målningar på Torkelknutssonsgatan 15 den 6-15 december och
några av målningarna som fortfarande är till salu hittar du på nästa sida och även på min hemsida
www.frujansson.com. Just nu har jag julpriser på målningarna du hittar under knappen “Shoppen” på hemsidan.
Alla som prenumererar på KONSTIGT har -20% fram till 24/12. Jag har även presentkort på mina akvarellkurser
om du vill överraska någon med en helgkurs i vår.

After Work med KONSTVISNING
En kväll i oktober

Andlig parad

Upp och ner

Å vilken kväll det blev på läkarhuset! Det var så otroligt mycket folk, över 100 personer och stämningen
var på topp. Magnus och Anders serverade god buffé,
trubaduren Ubbe Holm spelade fantastisk musik och

fotografen Sabien Holck minglade omkring med
sin kamera och tog bilder på både målningar och
besökare (bilderna får vi njuta av i nästa nummer
samt på min hemsida). Både jag och min gästkonstnär Birgitta Gure njöt av kvällen, gästerna
och all uppvaktning med blommor och presenter,
ett stort tack till alla er som kom. Vi tror dessutom att ni njöt av all konst som vi presenterade i
olika maneer och stilar gjorda av mig och Birgitta.
Det här kommer vi att göra igen och vi hoppas att
ni som inte kom har tid att komma nästa gång och
vi vill gärna att ni sprider det här till era vänner
och bekanta.

Den lila

JULKORT!
Motiv tryckta från mina julinspirerade akvareller.
150 kr per paket inkl frakt, innehållande 20 st unika målningar.
Swisha 150 kr till 123 356 0406, skriv ditt namn och adress så
kommer korten inom några dagar.
TIPS: Går fint att använda som paket-etiketter till julklapparna.

Dela gärna KONSTIGT med dina konstintresserade vänner och be de skicka sin mailadress genom att maila till info@beatricejansson.se.
Du som inte vill ha mitt utskick längre, maila till info@beatricejansson.se och skriv unsubscribe i ämnesraden.
VÄND

BÄSTA JULKLAPPARNA!
Kanske du är en av dom som missade utställningen på läkarhuset, eller också
var du där men kunde inte riktigt bestämma dig vilken du gillade mest. LUGN!
Det finns några målningar kvar. Några presenteras här och ännu fler målningar hittar du på www.frujansson.com. Det kanske är så att du inte har köpt den
perfekta julklappen ännu... ?
Fram till 24/12 har jag samma priser som på utställningen och målningar på
hemsidan har ni som prenumererar på Konstigt -20% rabatt.

På ängen 30x40
Julpris: 1.900 kr
(ord pris 2.900 kr)

Frös till is, 30x40
Julpris: 1.900 kr
(ord pris 2.900 kr)

Här guppar det, 30x40
Julpris: 1.900 kr
(ord pris 2.900 kr)
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Mina minnen 40x30
Julpris: 1.900 kr
(ord pris 2.900 kr)

VÅRENS UTSTÄLLNINGAR 2020

ÖVERBY GÅRD 14-28 MARS
I mars visar jag äntligen upp
mina verk som jag skulle haft
på Kaknästornet. Återkommer om vernissagedatum.

GALLERI GREGER
15-20 MAJ
Abstrakt måleri i akvarell.
Vernissage den 15/5 kl 16-20

Akvarellkurser i vår, 2020
Nu kan du boka vårens akvarellkurser.
Platserna går snabbt åt, först till kvarn gäller.
Nybörjare 29/2-1/3, fulltecknad
Fortsättning 14-15/3,
Nybörjare 18-19/4

Ny logga för mit företag Fru Jansson. Tack Leif Unnermark för
inspiration och Stefan Hattenbach för typsnitt och råd.

KONTAKT: Maila info@beatricejansson.se eller gå in på min hemsida: frujansson.com Du hittar mig även på instagram:
frujansson_artist eller fb @frujanssonskonst. Nästa nummer kommer i slutet av november 2019.

