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Oj vad det går upp och ner med denna isolering. Ena dagen känner jag mig hoppfull och nästa dag så
känns det väldigt svårt med ensamheten och inte få träffa mina elever, vänner och familj. Svårt att få
energi till att måla, svårt att överhuvudtaget få någonting gjort. Antar att vi är många i stugorna som
känner liknande känslor. Nu får Corona snart försvinna! Det finns också mycket att vara tacksam över:
min dotter skaffat en Flatcoted-valp som jag har turen att få hänga med mycket! Är också glad för de
beställningar jag får av er och mina kvällskurser i akvarellmålning håller mitt humör uppe!!

Nu kliver jag in i studion

GLAD PÅSK!
Denna påsk håller jag mig hemma. Ska hjälpa min syster att
packa inför flytt. Jag ska även
ta mig an en riktig utmaning, en
beställning på ett klassiskt verk i
modern tappning. Cliff-hanger till
nästa nummer.

Långfredagen blir en låååång fredag för mig. Då kliver jag och
min producent Erik Sandström in i min inspelningsstudio och
ska filma in nya efterlängtade motivkurser till er. Den här gången ska jag måla två motiv. Vår ambiition är att ha klara de nya
kurserna under våren. Mer info kommer i nästa nummer.
Här hittar du de förinspelade kurserna som finns idag:
www.frujanssonskurser.se
TIPS PÅ NY FÄRG
MIN NYA FAVORIT ÄR
TRANSPARENT ORANGE FRÅN
WINSOR&NEWTON. ETT
MÅSTE I FÄRGLÅDAN!

2273
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

VERNISSAGE I STORA SKÖNDAL

När de årsrika inte kan komma på
vernissage på grund av Corona så
får konsten komma till dem.
Stora Sköndal ordnade vernissage
med bubbel och snittar!
Tyvärr är jag inte vaccinerad så
jag fick inte närvara men Helena,
som är aktivitetscoach, berättade
om mig som konstnär och visade
upp några av mina tavlor. Det blev
en mycket uppskattad tillställning.

Porträtt av Stella
En beställning målad i akvarell till
Stellas pappa!
Vill du också beställa en målning
maila mig för pris.
info@frujansson.com

Vinn en tavla!

INSAMLING TILL ALZHEIMERFONDEN

“I hörnet” av Fru Jansson

Nu har du som prenumerar på Konstigt
chanen att bli ny ägare till en målning
av Fru Jansson. Målningen “I hörnet”
40x50 cm, värde 3900 kr.
Motivet är från ett foto taget på Södermalm i Stockholm, Mariaberget. Korsningen Pryssgränd/Bastugatan.
Denna gång vill Beatrice samla in pengar för att hjälpa till med forskingen för
att hitta en lösning på Alzheimer som
drabbat hennes mamma, mostrar och
flera bekantas föräldrar.
Vill du vara med och sponsra och få
chansen att vinna målningen så swisha
100 kr (eller mer) till 0706081533. Alla
pengar vi samlar ihop tillsammans går
oavkortat till Alzheimerfonden.
Dragning sker 30/4 och vinnaren prenteras här i nästa nummer.

ERBJUDANDE

För er som prenumererar på
Konstigt har jag nu halva priset
på min förinspelade akvarellkurs
“Yttersta tvärgränd”. Där du får
måla ett motiv från en stadsvy
från Södermalm.
Nu 199 kr (ord pris 399 kr).
Använd kod: YTTERSTA2021!
Gäller fram till 2021-04-30
www.frujanssonskurser.se

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 april 2021.

