KONSTIGT

Nr 1, januari 2021

Nu har mina kurser startat upp igen efter ett långt uppehåll och de ger mig så mycket energi i denna bedrövliga
isolering. Ser framemot att vaccineringarna är klara och att jag kan öppna upp min ateljé för er. Överbygård
Konstcentrum har iallafall beslutat att jag och Anneli Lindberg får ställa ut i mars, corona-säkert med bara
några i lokalen samtidigt. Eftersom jag har fullt upp med nytt jobb så kommer jag nog ställa ut samma målningar som aldrig fick sin chans förra året att visas upp. Hoppas ni får möjlighet att besöka utställningen!

“En vän försvann in i mörkret
och kvar blev jag”
För många människor är livet smärtsamt och jag tänker på er!
Ni som fått jobbiga diagnoser och sjukdomar, ni som förlorat
era kära. Mina tårar rinner för er.
Livet och ljuset finns. Låt tiden läka våra sår. Ta vara på varje
dag!
“En vän försvann i mörkret och kvar blev jag”
Pris 3900 kr inkl ram.

FÖRETAGS-MÅLNING
Jag har haft förmånen att måla med ett företag under 5
tillfällen. Har fått mycket feedback att mina kurser är så
bra och det värmer ju otroligt härligt i själen att jag har
fått den här möjligheten.

Beatrice Jansson och Anneli Lindberg

Överby Gård Konstcentrum
13-28 mars 2021
TIPS PÅ PAPPER
När du ska välja akvarellpapper kolla att det är
100% bomull (lump)!

2216
Följer mig på min FB-sida Fru Janssons konst.
Dela gärna så vi blir fler!

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

-

TACK för att ni hjälpt min vän Anna!
Tack alla ni som var med och bidrog till att Anna. Vi fick tillsamman in 7800 kr
och nu har hon köpts sig en fin peruk. Grattis till Anneli Herslöf för vinsten av min
målning. Anna är en tapper ung tjej som har blivit drabbad av det allra värsta,
svår cancer. Hon är i fin vård i Göteborg och hon kommer greja det här. Anna
hälsar ett stort tack till er och er givmildhet. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Fortsätt att stötta Cancerfonden. Snart lottar jag ut en ny målning, håll utkik.

Kulisser och scenerier av Lars Lerin
Den här boken fick jag av en konstnärskollega när jag låg sjuk
och den har jag bläddrat i så mycket. Jag studerar varenda
målning, gör färgprover och testar mig fram och klurar hur Lars
har blandat färger och vilka tekniker han använt. Läsvärd.

AKVARELLKURSER
HÖSTEN 2021

VÅRENS KURSER FULLSATTA
Nu kan du göra en intresseanmälan till höstens kurser
2021.
Datum kommer längre fram.
Livekurser via Zoom på
tisdag-kvällar 18:00-20:30.
Varje kursperiod är 5 tillfällen
och vid varje tillfälle målar
ni ett nytt motiv tillsammans
med mig. Intresseanmälan
skickas till:
www.frujanssonskurser.se

Mina elevers målningar
Ett besök i ateljén

Marie Persson

Ingmarie Jaksch

Birgitta Malmlöf kom och målade med mig
en söndagseftermiddag. Så härligt att få
sitta tillsammans med någon och skapa.
Naturligtvis corona-sökert på betryggande avstånd. Birgitta målade Söders-höjder
och jag gav tips och råd.
Annika Björe

Victoria Herdberg

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 februari 2021.

