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Nytt år och nya utmaningar! Jag har så många idéer och planer i mitt huvud och jag hoppas att några av dessa 
kommer hinnas med under året. Jag ska måla mycket, träffa min konstmentor, lära andra att måla, gästspela på 
Måla&Skåla och om ett par veckor hoppas jag att jag är igång med mina online-kurser. Tre utställningar under våren, 
första är redan om ett par veckor på Galleri Crum Heaven på Högbergsgatan 38. Jag hoppas ni är många som tittar 
förbi! Vill så gärna visa er mina akvareller som jag målade till utställningen på Kaknästornet för 1,5 år sedan som 
sedan aldrig blev av. Öppettider hittar ni nedan. Varmt välkommen till ett spännande 2020!

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@frujansson.se och skriv unsubscribe i ämnesraden. VÄND

The last silence LÄR DIG MÅLA AKVARELL

BESTÄLL EN TAVLAVernissage 13-16 februari 2020
Galleri Crum Heaven
Högbergsgatan 38 på Söder

Nu ställer jag ut mina små, skira, sköra, ibland lite 
vissna och sorgsna växter i akvarell. Eftersom galleriet 
är jättelitet så har jag vernissage 4 dagar i rad så 
alla ska få möjlighet att se. Kom när det passar dig. 
Ingen föranmälan.

Jag är där:
Torsdag 13 februari kl 15-19
Fredag 14 februari kl 11-19
Lördag 15 februari kl 12-18
Söndag 16 februari kl 12-16

Vill du komma igång och lära dig måla akvareller?  
Håll ut, snart kommer jag lansera mina tre första  
online-kurser där du kan lära dig allt för nybörjare i din 
hemmamiljö, när det passar dig och du kommer kunna se 
kurserna om och om igen. 
Förhoppningsvis är kurserna klara i slutet av februari.
Jag visar material och de redskap du behöver för att 
komma igång . Med enkla steg för steg visar jag hur du 
målar björkar med bara två färger eller ett motiv med 
himmel och hav. Just nu håller mina två referensgrupper 
att utvärdera kurserna, därefter gör vi de sista korrige-
ringarna. 
Är du intresserad att få mer info, maila  
info@frujanssonskurser.se  Pris från 399 kr/kurs. 

Du vet väl att jag tar emot beställningar. Skicka foto på 
det du vill ha målat så levererar jag inom 1-2 veckor.
Här har jag gjort små målningar på sonens kattungar, 
Frank och Tindra. Jag målar även stugor, hus, porträtt, 
hundar, utsikter m.m. Pris ca 1000 kr-4000 kr inkl ram 
(priset är baserat på storlek)



AKVARELLKURSERAKVARELLKURSER 2020
PÅ SKEPPSHOLMEN
Nu kan du boka vårens akvarellkurser.

Nybörjare 29/2-1/3, fullbokad
Fortsättning 14-15/3, 1 plats kvar
Nybörjare 18-19/4, 2 platser kvar

maila: info@frujansson.com

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 februari 2020.

Beatrice Jansson och Anneli Lindberg

Överby Gård Konstcentrum
14-29 mars 2020

PRIVATLEKTIONER 

I mars ställer jag ut mina abstrakta målningar tillsammans 
med skulptrisen Anneli Lindberg. Det ska bli jättespännande 
att få samarbeta och mixa våra olika uttryckssätt i en sådan 
vacker miljö ute på Överby Gårds Konstcentrum. VÄLKOMNA
Härlig helgutflykt till Sollentuna med konst och fika!

Vernissage lördagen den 21 mars kl 12-16,  
(21/3 är vi båda på plats)
Övriga öppettider: 14-15 mars kl 12-16, 21-22 mars  
kl 12-16 och 28-29 mars kl 12-16. 
Läs mer på konstkalendern.se

Vägbeskrivning från Stockholm: Åk E4 mot Sundsvall.  
Ta avfarten Rotebro mot väg 267, sväng vänster i rondellen 
åk under E4 mot Stäketvägen. När du ser en schackrutig bil 
på höger sida ska du svänga höger. Överby Gård  parkering 
ligger direkt till höger.

Nu ger jag privatlektioner i akvarellmålning för dig 
som målat ett tag. Jag kommer hem till dig ett par 
timmar en vardagkväll och hjälper dig komma vidare i 
ditt måleri. 725 kr / timme inkl moms.

Vill du ha hjälp med en specifik målning?  
Du mailar din målning och jag ger dig feedback med 
förbättringsförslag, tips och tricks via mail.  
350 kr/målning.

1246 Följer mig på  min facebooksida  
Fru Janssons konst. Gör det du med, 
det kan löna sig! 

2017 startade jag 
Målarklubb Slussen. 
Vi är idag 11 konst-
närer som ses en 
gång i månaden och 
diskuterar vår konst. 
Nu har vi givit ut en 
gemensam bok med 
de målningar vi gjort 
under 2017-2019.

Vill du se mina målningar gå in på 
www.frujansson.com


