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Nu kommer våren och förhoppningsvis öppnar alla gallerier igen snart. Jag och mina konstnärskollegor i Målarklubb Slussen kommer ha en gemensam utställning 21-27 maj på Galleri Greger,
hoppas ni är vaccinerade och har möjlighet att komma! Två nya onlinekurser i akvarellmålning
är på gång och jag har även anlitat en översättare till mina kurser. Planen är att de ska dubbas
på flera språk och spridas utanför Sveriges gränser. Ett stort jobb som tar tid men under 2022
hoppas jag på att jag kan nå nya marknader.

Snart, snart... två nya kurser

UTSTÄLLNING

MÅLARKLUBB SLUSSEN

Elva konstnärer ställer ut på

Galleri Greger
21-27/5 2021
Öppettider, se
www.malarklubbslussen.se
Coronasäkert!
Vi kommer bara vara en
konstnär och ett sällskap i
taget i galleriet.
Konstnärer: Anita Hildén, Annelie
Trane, Beatrice Jansson, Birgit von
Conrad, Birgitta Lundvall, Birgitta
Gure, Cissi Nirstedt, Kerstin Ulfendahl, Lise-Lott Lundberg, Mary Dahl,
Ulrika Enlund Liverborn

Andparaden och Prästens kragar två nya förinspelade kurser i akvarellmålning är
snart klara. Just nu håller Erik på och redigerar och jag skriver texter till hemsidan.
Vi hoppas de är färdiga i slutet av maj. Mer info kommer i nästa nummer, så håll
utkik. www.frujanssonskurser.se

2277
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

En annorlunda beställning

TISDAGSGRUPPEN

Min vän Cecilia och hennes familj tycker det är
så kul att gestalta olika kända målningar. De klär
ut sig, riggar med rekvisita och fotar. Cecilia
hörde av sig till mig och frågade om jag kunde
tänka mig att måla av ett av fotografierna från
en målning av Nick Alm de gestaltat. Fantastisk
idé och jag sa snabbt ja. Det här var bland de
roligaste beställningar jag fått och Cecilia blev
super övenöjdr resultatet. Idag hänger min
målning tillsammans med Nick Alms i Cecilias
hem.

Varje tisdag håller jag kurs för ett tjugotal elever som vill lära sig
akvarellmålning från grunden Vi målar ett nytt motiv varje gång
och de utvecklas och kommer tillbaka, vilket jag är otroligt glad och
tacksam över.. Det här är några av mina förevisningsmålningar.

Mina duktiga kontnärselevers målningar GRATTIS

Madeleine Hane

Agneta Hallenfur

Marianne Andersson

Ingmarie Jaksch

Victoria Herdberg

Seija SanulaSöderqvist

TACK alla ni som bidrog och på
så sätt stöttar i kampen mot
Alzheimer. Tillsammans fick vi
ihop 3.400 kr som går oavkortat
till Alzheimer-fonden! Stort grattis till dig Madeleine som blev ny
ägare till min målning “I hörnet”.

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 maj 2021.

