Akvareller Beatrice Jansson

Nr 10, november 2019

Jag har gjort många spännande saker i november – fortsättningskurs för ett härligt gäng, kolla vilka fina målningar
de gjorde (se nedan). Under kvällarna förbereder jag nu julmarknad i Stora Sköndal (14-15/12) och en utställning
med sju andra konstnärer på Söder som startar på fredag (6/12), så jag har verkligen fullt upp. Jag har hittat ett
nytt galleri att ställa ut på, Crum Heaven på Högbergsgatan som jag hyr en vecka i februari, då kommer jag visa
mina små nya växttavlor. Just nu pågår en akvarellkurs för nybörjare på Kulturfyren, idag gav vi oss på ett ganska
svårt motiv, solnedgång med lasering. Passar på att önska er god jul och gott nytt år. Nästa nummer blir 2020.

Se vilka underbara målningar mina elever gjort!

Fantastisk grupp. Härlig stämning, uppmuntrande och hjälpsamma. Vi målade porträtt,
ballerinor, hus i snö och vattendroppar på
aprikoser. Tack alla ni som medverkade. Ni
finns nu för alltid i mitt hjärta!
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

Brickor och skärbrädor
“Andlig parad” var nog den målning som de flesta gillade på min utställning. Därför blev det ett naturligt motiv när jag nu har tryckt
upp brickor och skärbrädor. Jag kommer sälja dom på julmarknaden i
Stora Sköndal 14-15 december men du som inte kan komma kan
beställa. Maila info@frujansson.com. Du som är prenumerant av
Konstigt får 100 kr rabatt vid köp av båda.

UTSTÄLLNING GALLERI
CRUM HEAVEN FEB 2020
I februari ställer jag ut mina växter igen. Mer info kommer i nästa nummer.

Akvarellkurser i vår, 2020

Bricka Andlig parad
36x28 cm 325 kr/st

Skärbräda Andlig parad
29,5x19,5 cm 225 kr/st

Nu kan du boka vårens akvarellkurser.
Platserna går snabbt åt, först till kvarn gäller.
Nybörjare 29/2-1/3, 1 plats kvar
Fortsättning 14-15/3, Nybörjare 18-19/4
maila: info@frujansson.com

Nybörjarkurser i akvarell på nätet
Förra veckan spelade jag och filmaren Erik Sandström in mina första webbkurser som vänder sig till nybörjare i akvarellmålning. Snart kan även du som
inte har möjlighet att komma på mina kurser på Kulturfyren lära dig grunden
i akvarell. Till att börja med kommer det finnas tre kurser. Nybörjarkurs nivå 1
berättar jag om penslar, papper, färger, målar färgkartor, spänner papper
m.m. Utöver nybörjarkursen har jag två motivkurser där jag målar och går
igenom ett motiv steg för steg och berättar om tekniker och tips för att du
ska lyckas med en akvarell. I början av december är kurserna klara och kommer finnas till försäljning på min hemsida www.frujansson.com.

JULMARKNAD I STORA SKÖNDAL
14-15 december kl 10-16
Kom och träffa mig på julmarknaden som
Stora Sköndal anordnar i växthuset helgen 14-15
december. Jag kommer ha ett bord med mina
akvareller, julkort, brickor, skärbrädor och
presentkort. Perfekta julklapparna!

Inspelningsdagen av webbkurserna. Just nu
klipper Erik ihop materialet och nu i helgen
filmar vi på nybörjarkursen på Kulturfyren.

UTSTÄLLNING 6-15 DECEMBER
VERNISSAGE 6 DEC KL 16-20
TORKEL KNUTSSONSGATAN 15
SÖDERMALM

Jag är en av 8 konstnärer som ställer ut i ett fint kulturhus på
Mariaberget på Södermalm i december. Adressen är Torkel
Knutssonsgatan 15 och ligger bredvid Münchenbryggeriet
och mina Stockholmsmotiv känns helt rätt. Jag är på plats
vernissagedagen, kl 16-20. VARMT VÄLKOMNA!

MÅNADENS KONSTNÄR - ULRIKA ENLUND LIVERBORN

Mormors
dukar

på Facebook, som i sin tur resulterade i att
jag fick kontakt med Beatrice Jansson, och
jag blev utvald till att vara med i hennes
”Måleriklubb Slussen”. Där träffas vi 1 gång i
månaden, får en uppgift att måla och tolka på
bästa sätt. Samma bild och uppgift kan bli så
olika, precis som vi människor är 😊
Jag gick min första kurs hos Beatrice för ca
2 år sedan, och det var en porträttkurs. Nu
har jag tappat räkningen på hur många kurser
som jag har gått på Kulturfyren på Skeppsholmen hos Beatrice, men det är ca 6-8 stycken.

Jag växte upp i en väldigt kreativ familj,
där båda mina föräldrar målade. Min
morfar målade också och umgicks i kretsar med kända konstnärer på den tiden i
Stockholms innerstad. Så för 25 år sedan
gick jag en akvarellkurs via ABF Västerort, men jag slutade tyvärr efter ett tag.
Gick en helgkurs i akvarell (hösten 2016),
då vi för 3 år sen flyttat till Kungsängen, min
man o jag, som ledde till en kvällskurs varje onsdag. Dessa onsdagskvällar gjorde
att jag gick med i olika akvarellgrupper

NYA MÅLNINGAR TILL SALU

Hon är en fantastisk läromästare
då hon ger feedback hela förloppet
när målningen sakta växer fram.
Du som inte ännu gått kurs
hos henne, se till att göra det,
du kommer inte ångra dig, och
dessutom kommer du träffa en
massa nya vänner, som har samma intresse.
Då jag inte målar akvarell skapar
jag i andra material som tex
akryl, garn, tyg eller trädgårdsplanteringar. Att skapa och måla
ger mig lugn, och tid för reflektion men även framtidsvisioner.
Det är mitt sätt till rekreation,
därför älskar jag det! Älskar dessutom att hitta på nya användningsområden av gamla saker.
Återbruk ligger fint i tiden!
Solsken till alla!! // Ulrika

TONE

“Rörelse” 70x50 vit ram 5900 kr

“Passerar förbi” 50x70 vit ram
5900 kr

“Mina ödes öar” 70x50 vit ram 5900 kr
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“När det blåser kallt” 70x50 vit ram 5900 kr
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 januari 2020.

