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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

För andra gången tvingas jag ställa in en eller rättare sagt två utställningar på grund av rådande omständigheter. 
Utställningen på Överby Gårds Konstcentrum hann jag hänga men fick ställa in visningen och den på Galleri Greger 
i maj bokade jag av. Vi är många som sitter i samma båt i dessa Corona-tider och många får ställa in sina uppdrag 
under våren. Jag försöker tänka positivt och hitta andra vägar där ni ska få se min konst och gå mina kurser.

DIGITALT VERNISSAGE från 
Överby Gård Konstcentrum

DEMO

I helgen är jag och filmaren Erik på Överby Gårds Konstcentrum och 
filmar in hela utställningen. Vi ska göra en digital utställning där ni får 
möjlighet att se mina nya abstrakta verk i er dator/telefon. Just nu 
sitter jag och skriver manus och funderar ut upplägg. När vi är klara 
kommer jag lägga ut filmerna på sociala medier som Facebook,  
Instagram och Youtube. Håll utkik, jag mailar dig när det blir premiär.

En utmaning - måla en akvarell, steg för steg
Det här är en tuff utmaning och anpassat för er som målat ett tag. 
Bilden har jag fått låna av amerikanen Robin Heberling. Han har 
gett tillåtelse att ni får prova att måla den, nämn gärna hans namn 
om ni lägger upp resultatet på sociala medier.

MATERIAL: 
Akvarellpapper ca 28x38 cm, rund pensel, rigger-pensel, 
Casco-textillim, vattenspruta och akvarellfärger.

STEG 1 - Skissa och maskera 
med Casco textillim med en 
pensel du inte är så rädd om. 
Låt limmet torka ordentligt.

STEG 5 - Måla marken med oli-
ka mix av grönt. Indantherene,, 
Cobolt, Yellow Ochre och New 
Gamboge

STEG 6 - Fönstret är målat med 
Cobolt och manese. Buskarna 
Perylene green och Indan-
threne. Grenen är Yellow Ochre 
och Sepia

STEG  7 - Lägg på lager med oli-
ka violetta kulörer innan du tar 
bort limmet. Quin.Lilac, Winsor 
Violet, perm. Rose.

STEG  8 - Ta bort limmet och 
fortsätt mixa med de lila 
och rosa kulörerna över de 
områden där limmet satt.

STEG 2- Blöt pappret och låt 
pappret torka. Måla första 
lagret med Yellow Ochre. Torka

STEG 3 - Måla dörren och 
trappan med Burnt Sienna, 
Indanthrene och permanent 
Rose

STEG 4 - Husfasaden målar du 
med en mix av Yellow Ochre, 
Burnt Sienna och Indan-
therene.

Färdig målning och den fick 
namnet “Bakom dörrar”.
40x50 cm. Vit ram. 
Pris 4300 kr. 
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Följer mig på  min facebooksida  

Fru Janssons konst. 



KONTAKT: Maila info@frujansson.com eller gå in på min hemsida: frujansson.com Du hittar mig även på instagram: 
frujansson_konst eller fb @frujanssonskonst. Nästa nummer kommer i slutet av april 2020.

ONLINE-KURSER

Din vägledning i akvarell

Online-kurserna vänder sig till dig som är nybörjare och vill lära dig akvarell. Du målar 
i den takt du vill, när det passar dig och du kan se om kurserna hurmånga gånger som 
helst!

VINN EN TAVLA

Nu har du chansen att vinna ett 
Stockholmsmotiv, 30x40 cm. 
Gör så här: 
Gå in på facebook Fru Jansson 
konst och  titta på min reklam-
film om mina online-kurser. 
(ligger överst i mitt flöde på 
sidan Fru Janssons konst.) 
Skriv en rad i kommentarer om 
du har någon idé hur jag kan nå 
fler intresserade och dela.
Vinnaren väljs ut 25 april.

Motivkurser för nybörjare 
Björkar med två färger  
Himmel och hav

399 kr 
per kurs

ERBJUDANDE!
Just nu har jag ett erbjudande för er som prenumererar på KONSTIGT. Du får 15% 
rabatt på hela ditt första köp. Du fyller i rabattkoden: KONSTIGT15 när du betalar. 
Erbjudandet gäller fram till 2020-04-30. Kan inte kombineras med andra erbjudanden från Fru Jansson 

www.frujanssonskurser.se 
 

Beställningar - halva priset
Jag målar sommarstugor, hundar, katter, båtar, barn och annat som ni håller kärt.
En personlig present till dop, bröllop eller till någon som fyller jämnt.
Fram till sista maj 2020 betalar du halva priset för en beställning.  

Prisexempel  (inkl standardram)
30x30 cm 1000 kr (ord pris 2000 kr)

30x40 cm 1500 kr (ord pris 3000 kr)
40x50 cm 2100 kr (ord pris 4300 kr) 

Så här gör du: Skicka en bild du själv fotat till info@frujansson.com. Skriv vilken 
storlek du önskar på ramen, välj vit eller svart ram. Du betalar vid hämtning.  
Leveranstid ca 1 vecka. Transport tillkommer enligt överenskommelse.

Behöver du hjälp att  
bygga en egen hemsida?
Jag gör hemsidor i Wix.com till dig 
som målar. Jag sätter ihop ditt  
innehåll i webb-mallar som är enkla 
att underhålla.  
Förberedelse: Du fotograferar dina 
målningar och skriver de texter du 
vill ha på dina sidor.
Hör av dig för offert och upplägg. 
info@frujansson.com.  

Tips för dig som vill  
utvecklas som konstnär.
I tio veckor målar du samma motiv. 
Kan ju låta urtrist men efter några 
målningar börjar du exprimentera, 
förenkla, testar nya vägar och hittar 
ditt eget uttryck. Jag tycker det 
låter otroligt spännande och tänkte 
testa vad som händer. Följ mig på 
facebook och se utvecklingen i  
10 veckor, start 2020-04-05

Mina två senaste målningar
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Skön stund i solen för alla Andlighet


