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

Snön är borta och vi har vår i luften, lite tidigt att jubla ännu men jag njuter varje solig dag. Tyvärr så 
har jag och Anneli ännu en gång behövt ställa in vår utställning på Överbygård Konstcentrum på grund 
av Corona. Vi tog beslut efter att de nya restriktionerna kom då vi tycker att vi alla måste ta vårt sam-
hällsansvar och hålla oss från varandra ett tag till. Det positiva är att de lovat oss att vi kommer få ha 
utställningen om ett år istället, 2022. Trevlig läsning.

2265
Följer mig på  min FB-sida Fru Janssons konst.  

 
Dela gärna så vi blir fler!

KONSTIGT

“Vintern rasar”
Pulkabacken utanför min port i Tanto fylls med 
tjoande barn och glada vuxna som åker pulka, 
grillar och umgås. Jag flyttade till Tanto 1977 
som barn och nu är jag tillbaka vilket känns 
underbart!

Fotot har en granne till mig tagit, Christine  
Söderberg.

 
“Vintern rasar” 28 x28 cm (40x40 inkl ram) 
Pris 3600 kr inkl ram.

Beatrice Jansson och Anneli Lindberg

Överby Gård Konstcentrum
13-28 mars 2021

TIPS PÅ PENSLAR
Mina favoriter är Escoda- 
penslar från Barcelona. 
1130 Aquerio Series 
www.escoda.com

INSTÄLLD!

Annons på FB
Annonserade mina online-kurser på Facebook un-
der februari och fick lite statistik från Facebook 
att 90.300 har nåtts och 29.423 har faktiskt sett 
reklamfilmen och 1.843 har klickat in på min hemsida 
www.frujanssonskurser.se. Känns kul att marknads-
föring på FB faktiskt verkar funka.

Björn Bernström  

PERSONA GALLERI  
KALMAR
Vernissage 12 mars 16-19.  
Utställningen pågår till 28/3. 
Bor du nära Kalmar så gå och se 
Björns fantastiska målningar.  
Han har en unik stil och  
är idag en av våra mest kända 
akvarellister. De tar max in 6 
besökare åt gången för att hålla 
avstånd. Björn är där 12/3



KONTAKT: Maila info@frujansson.com eller gå in på min hemsida: frujansson.com Du hittar mig även på instagram: 
frujanssonskonst eller fb @frujanssonskonst. Nästa nummer kommer i slutet av mars 2021.

-
AKVARELLKURSER  
HÖSTEN 2021

HÖSTEN 2021 FULLSATTA

Det är så otroligt roligt att 
mina tisdagskurser jag håller 
live via Zoom blivit så pop-
ulära. Totalt har jag haft 30 
kurstillfällen och närmare 
100 deltagare, vilket är helt 
fantastiskt. 

Nu är även höstkurserna 
2021 fullsatta. 

Vill du gå också gå live-kurs 
en kväll i veckan så skicka en 
intresseanmälan, blir det till-
räckligt många så kommer jag 
köra en kväll till i veckan.

info@frujanssonskurser.se

“Berörda”
Dans har varit och är väldigt viktigt för mig. 
Dansade redan som 6 åring och tänkte länge 
att jag skulle bli dansare. Nu målar jag bara 
dans och tar mig en svängom i vardagsrummet 
till och från. Den här oljan hänger numer ovan-
för min soffa till den dagen någon vill köpa den.

“Berörda” olja 120x90 cm, 25.000 kr

ERBJUDANDE!

För er som prenumererar på 
Konstigt har jag nu halva priset 
på kursen “Porträtt av en flicka”. 
Nu 199 kr (ord pris 399 kr).  
Använd kod: FLICKA2021 
www.frujanssonskurser.se

NYA GLADA KUNDER!
En av mina kunder flyttade till Hammarby Sjöstad för 
någon månad sedan och ville så gärna ha en av mina 
målningar ovanför sin soffa. Med omsorg valde hon ut 
“Sheep’s weather”, 70x90 som passade helt perfekt till 
hennes inredning. Blir så glad när mina kunder skickar 
bilder och jag få se hur de blir i olika miljöer!

Jag har också målat av kusinens älskade landställe och 
Leif fick en målning från ett fotografi han tagit som 
jag blev så inspirerad av. Numer hänger “Tussiluss och 
Tussilo” på Dalarö hos Ewa och Terje.


