Nr 9, oktober 2020
Så är det lockdown i Europa igen och vi i Sverige har fått hårdare restriktioner, så förfärligt för alla. Håll i, håll
ut och håll avstånd uppmanar jag er! Om vi hjälps åt så kan vi rida ut den här vågen också så kanske vi kan ses
till jul! Tyvärr så tvingas även jag att skjuta på flera målarevent som jag sett fram emot. Lite glädje i allt är att
ett stort svenskt företag vill gå mina livekurser jag håller på nätet så vi drar igång om ett par veckor för deras
anställda.

Realism Live

GALLERI FRU JANSSON

Jag har gått på ett fyra dagars målarevent “Realism Live” som sändes på
nätet från USA. För mig blev det en aningens tufft eftersom det sändes dagtid i USA så fick jag måla natten lång fram till 03:30. Vi målade med olja vilket
jag inte alls är van vid. Tyckte det mesta kändes geggigt och färgerna kändes
grå. Jag fick ihop 12 små målningar men ingen känns riktigt klara. Jag får se
dessa som en första övning. Det var kul att måla olja men tror att jag kommer fortsätta med mina akvareller :)
Just nu håller jag på förbereder
och inreder en inspelningsstudio, ateljé och mini-galleri
i min nya bostad. 15 kvm som
planeras väl så allt ska få plats.
Tanken är att jag ska fortsätta
med mina livekurser via Zoom,
spela in nya motiv som ni kan
måla av på min hemsida
www.frujanssonskurser.se
Dessutom tänker jag ha små
corona-anpassade privatvisningar där ni gärna får komma och kolla min konst.
Vill du komma och måla så är du
välkommen att hänga här med
mig, men bara ett par i taget.
Gissningsvis är det klart runt
1 december, mer info kommer i
nästa nummer.

2114
Följe r 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

-

UTSTÄLLNING I MARS 2021
Hurra, har blivit utvald att ställa ut på Överby Gård Konstcentrum igen i mars 2021!
Denna gång håller vi tummarna att inte Corona sätter stopp! Mer info kommer i
början av nästa år

AKVARELLKURSER
VÅREN 2021

MINA TRE FAVORITER!
De här tre målningarna är mina favoriter! Oftast när jag målat en målning så är jag
super-nöjd och blir lätt förälskad i mina verk. Men så går kärleken över och jag målar en
ny kärlek. Men med dessa tre stannar kvar i min själ! Jag känner mig riktigt stolt att jag
målat dessa akvareller. Ni kanske har några egna favoriter? Kolla gärna in mina målnigar
på www.frujansson.com

Uppe på Söders höjder, 30x40

Tråden, 30x40

Mitt i allt, 30x40

LÄR DIG MÅLA PORTRÄTT I NOVEMBER
Hela november har jag 50% rabatt på min online-kurs “Porträtt av en flicka”. Lär dig skissa ett
ansikte, blanda till rätt hudtoner och skapa skuggor.
Beställ idag: www.frujanssonskurser.se och
använd rabattkoden KONSTIGTPORTRÄTT50%
Erbjudandet gäller hela november 2020 vid ett köptillfälle
per kund.

MINA ELEVERS ALSTER
Jag är så grymt stolt över mina elever som går mina kurser på nätet. Deras utvecklingskurvor är fantastiska och vilken glädje det är! Kolla vad de målat!, är så djupt imponderad!!

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.
Jag visar steg för steg och
berättar löpande om olika
tekniker, vilka färger och penslar du kan använda för att få
ett bra resultat. Ni kan ställa
frågor under hela lektionen
och få feedback efteråt.
Kurserna vänder sig till er
som målat lite innan eller gått
mina onlinekurser på
www.frujanssonskurser.se

Vårens kursperioder:
Kursperiod 1
12 januari - 9 februari
Kursperiod 2
2 mars - 30 mars
Kursperiod 3
20 april - 18 maj
PRIS per kursperiod 1196 kr
Boka genom att maila dina
kontaktuppgifter samt vilken
kursperiod du vill gå till:
info@frujanssonskurser.se

Trollslända - Helena Pettersson

Magnolia - Marianne Andersson

Solrosor - Nina Gillbo

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 november 2020.

