Nr 6 juni 2020
Denna värme som varit! Lite för varmt för min smak. Jag har tagit promenader tidiga mornar och gått runt
Långholmen efter tio på kvällarna när det svalnat och då har jag passat på att fota nya motiv. Det här numret är fullt
fokus på mina akvarellkurser och ni får se några av mina elevers målningar. I det här numret får du också läsa om
Carina, en av mina elever från “Tisdagsgruppen” och hennes intresse för akvarell.

MÅLARKLUBB SLUSSEN

OLIKA TOLKNINGAR AV
SAMMA MOTIV
Sommarkursens sista dag
målade vi porträtt och de
fick tolka en bild av min
väninna Elsa. Här är några
tolkningar av motivet.

Min målning “Kusinerna”.

I måndags höll jag en poträttkurs
för några av konstnärerna i
Målarklubb Slussen. Kul att byta
erfarenheter med varandra. Här
är några av deras fantastiska
porträtt.

Tina Brus
Mina förevisningsmålningar

SOMMARKURSEN

Anita Hildén

Birgitta Lundvall

Liselott Lundblad

Kerstin Ulfendahl

Det blev en het sommarkurs och naturligtvis körde vi Coronasäkert via nätet och jag hade nog närmare 30 grader i min
studio. Tolv fantastiska deltagare som gjorde enorma framsteg i sina unika akvarellresor. Vilken återkoppling jag har fått!
Alla är supernöjda även om det stundtals var svåra uppgifter.
Jag är otroligt tacksam att jag får denna möjlighet att lära ut
det jag kan till andra. Här ser ni olika tolkningar på porträttet
Elsa, visst är det fantastiska, älskar de allihop och Elsa är
verkligen superglad!
Marianne Andersson

1946

Följer mig på min facebooksida
Fru Janssons konst. Dela gärna så vi blir fler!

Ingmarie Jaksch

Jennie Johnsrud

Nina Gillbo

Karin Fredriksson

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

Knut säger så här om
FRU JANSSONS KURSER

MÅNADENS KONSTNÄR - CARINA SVENSSON
CARINA är en av deltagarna
på min akvarellkurs jag håller
tisdagkvällar på nätet.

Som liten ritade och
målade jag väldigt
mycket - en sliten
fras, men i mitt fall
helt och hållet sann
då det var något
jag kunde göra
även under orörliga
perioder med diverse
frakturer (jag har
diagnosen medfödd
benskörhet). Sedan
kom många år då
skola, jobb och barn
prioriterades, fram
till sommaren 2018.
Då vaknade plötsligt
intresset till liv igen,
och jag hittade på all-

var akvarellmåleriet - en så
fantastiskt roligt och spännande värld! När jag målar
är jag verkligen här och nu
- världens bästa mindfullness! Någon på Facebook
nämnde Fru Jansson när
jag sökte efter kurser på
nätet och det är ett av de
bästa tips jag fått! Jag

NYTT MOTIV - ONLINE

YTTERSTA TVÄRGRÄND

lär mig så otroligt mycket
under hennes pedagogiska
ledning och det är mitt mål.
Att utvecklas, lära mig nya
sätt att måla och att VÅGA!
Släppa på kraven, jaga bort
prestationsångesten och
bara njuta och ha kul! Fru
Jansson och hennes kurser
får högsta betyg av mig!

399 kr

Beatrice har hjälpt mig
att kickstarta mitt
måleri som nybörjare.
Hennes kurser har lärt
mig massor och har låtit mig prova och
lära olika motiv, tekniker och metoder
och mycket runt färger och hur de
används i akvarellmåleri. Vi har också
väldigt roligt på våra kurser som Beatrice genomför på ett superbra sätt!
Efter att jag gått nybörjarkurserna
online på frujanssonskurser.se har jag
nu även gått live på nätet tillsammans
med henne och andra deltagare på
tisdagkvällarna. Att gå hennes kurser är
verkligen något jag vill rekommendera.
Knut Natt och Dag

Nu finns ett nytt motiv att beställa på min kurssida www.frujanssonskurser.se. Jag visar steg
för steg hur du målar ett stadsmotiv i perspektiv.
Du behöver ha målat lite innan eller gått någon
av mina tidigare kurser. Kursen är förinspelad
och du kan se den när du vill och hur många
gånger som helst.
ERBJUDANDE!
Nu har jag erbjudande för er som prenumererar
på KONSTIGT. Du får 15% rabatt på hela ditt
första köp. Du fyller i rabattkoden: KONSTIGT15
när du betalar för online-kursen.
Erbjudandet gäller fram till 2020-08-30. Kan inte kombineras med
andra erbjudanden från Fru Jansson.

Nytt motiv, nivå: Nybörjare 2

Det här är min målning “Farmer John’s”.
Du hittar fler av mina målningar på
www.frujansson.com

NÅGRA AV MINA KURSDELTAGARES MÅLNINGAR, VILKA KONSTNÄRER!

Birgit von Conrad
“Rosenportalen”

Marie Kidell

Marie Persson

Nina Gillbo

Ingmarie Jaksch

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 augusti 2020.

