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Dela gärna KONSTIGT med dina konstintresserade vänner och be de skicka sin mailadress genom att maila till info@beatricejansson.se.  
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ONLINE-KURSER

Din vägledning i akvarell

Nu har jag lanserat mina tre online-kurser i akvarellmålning 
som jag och Erik Sandström från Widescreen har producerat 
sedan i oktober. Kurserna vänder sig till dig som är nybörjare 
och vill lära dig akvarellmålningens grunder. Du målar i den 
takt du vill, när det passar dig och du kan se om kurserna hur 
tiotal ger högsta betyg. Jag är så himla stolt!!!

UTBUD Nu erbjuder jag en instruktionskurs Allt för nybörjaren 
där du lär dig om färger, penslar, papper och övrigt material du 
behöver för att komma igång. Vi går igenom färglära, tekniker 
och målar en färgkarta. Sen finns det två motivkurser för 
nybörjare: Himmel och hav samt Björkar med två färger. Jag 
visar steg för steg, tekniker, tips och trix, berättar om vilka 
färger och penslar du kan använda. Allt för att du ska lyckas 
med din akvarell! Pris: 399 kr per kurs. 

ERBJUDANDE!
Just nu har jag ett erbjudande för er som prenumererar 
på KONSTIGT. Du får 15% rabatt på hela ditt första köp. Du 
fyller i rabattkoden: KONSTIGT15 när du betalar. Erbjudandet 
gäller fram till 2020-03-31. Kan inte kombineras med andra 
erbjudanden från Fru Jansson 

DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG!
Gå till www.frujanssonskurser.se Välj en kurs, klicka på  
STARTA, registrera dig, betala med kort. 
När betalningen genomförts får du en bekräftelse och kvitto 
till den e-postadress du uppgett i registreringen. Vill du starta 
upp din kurs klickar du på MIN SIDA i menyn. Har du några 
frågor, hör gärna av dig till mig på info@frujanssonskurser.se 

www.frujanssonskurser.se 
 

PERFEKT PRESENT!  

PRESENTKORT

Det händer mycket i mitt konstliv, vilket jag är så otroligt tacksam och glad över. Jag har precis haft en utställning 
på Crum Heaven som gick strålande och har nu ytterligare en utställning i mars på Överbygård där jag äntligen ska 
få visa upp mina stora abstrakta målningar (70x90 cm). Målningarna har jag arbetat med i över  
ett år och inte visat någon, så det känns jättespännande. 

Beatrice Jansson och Anneli Lindberg

Överby Gård Konstcentrum
14-29 mars 2020

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 www.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.



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 mars 2020.

GALLERI CRUM HEAVEN
Det lilla galleriet på Söder fylldes till bredden av nyfikna 
besökare som ville se mina små växter (40x40 cm) som varit 
undangömda i 1,5 år. Jag blev otroligt nöjd med hängningen 
av de fyrtio små verken och tycker att målningarna kom till 
sin rätt på de fantastiskt fina betongväggarna. 
Tack alla ni som kom och extra tack till er som köpte en målning. 
Några av målningarna som inte blev sålda kommer jag att 
visa upp på Överbygård, så missade du utställningen på Crum 
Heaven så har du en chans igen. 

Nybörjarkurs i akvarell
Nu drar vårens akvarellkurser på Skeppsholmen igång igen 
och den första är nu i helgen! Det ska bli fantastiskt kul 
att träffa massa nya härliga människor som vill börja måla 
akvarell eller vill utveckla det målarintresse de har påbörjat. 
Just nu letar jag nya spännande motiv som jag kommer att 
förevisningsmåla på helgens kurs. Lääääängtar!! 
Vårens kurser är fullsatta, men jag har fått ett återbud 14-
15 mars som är för nybörjare 2, du bör ha målat lite innan. 
Är du sugen på att gå kursen – hör av dig till info@frujansson.

1349 Följer mig på  min facebooksida  
Fru Janssons konst. Gör det du med, 
det kan löna sig! 

 NYBÖRJARE 2 - 14-15 MARS
Endast 1 PLATS KVAR 

intresserad: info@frujansson.com 

Vilket fint gäng, härlig bland-
ning med nya och gamla del-
tagare. Stämningen på topp och 
som vanligt var Carin Ingelsson 
på plats med fantastisk mat! 

LIVETS SORG
Häromdagen fick jag ett förfärligt besked att 
en vän dött i cancer, endast 47 år. Vi är många 
som sörjer hans bortgång och hans familj är 
förstås förtvivlade.  
Att måla betyder så otroligt mycket för mig 
i svåra stunder och flera av mina målningar 
har jag tänkt på min vän under hans långa 
sjukdomsperiod. Några av målningarna kom-
mer jag visa på Överbygård. Här är mina två 
favoriter som jag tillägnar min vän som nu är 
på andra sidan.

Tänker på en vän Du är en ängel

SMÅPENSLARNA 
En lördag i feburari kom sju små 
4-åringar till Måla & Skåla och 
målade maneter i akryl. Kreativa, 
orädda och stolta över sina målningar. 
Tacksam att jag fick vara med, de gav 
mig så mycket energi och kärlek. 

Februari avslutades med 
kurs på Kulturfyren

Svea Ekonomi drog in 10.500 kr 
till Barncancerfonden på tavlan 
“Passerar förbi” som jag skänkt.


