Nr 10, november 2020
Hela november har jag renoverat. Jag har haft ett tiotal hantverkare som har jobbat hårt och fixat allt från
måleri på väggar, tak, dragning av ny el, bytt ut kök, slipat golv, lagt ny klinker och jag har målat fönster, element och burit sopor och möbler. Nu är det så gott som klart, igår flyttade jag mitt tavellager från Shurgard till
ett lager i Tallkrogen så nu sätter jag stopp för renovering och flyttar. På tisdag börjar jag mitt nya jobb och på
kvällarna ska jag måla och hålla mina kurser!! Det är ett löfte! Missa inte tävlingen om en tavla på nästa sida!

ATELJÉ FRU JANSSON
Nu är min ateljé klar och jag har
möjlighet att visa upp min konst för
er. Jag kommer även spela in nya
online-kurser under våren här och
hålla livekurser på nätet.

När Corona-restriktionerna är över så ska
jag ha ateljékurser för några få i taget. Små
grupper på 4-5 stycken. Jag håller tummarna att det går att genomföra några helger
i vår.
Är du intresserad av att se min konst på
plats (en i taget med avstånd) eller föranmäla ditt intresse till helgkurser i ateljén till
våren så maila till mig,
info@frujansson.com.

Nu är det jul igen!
Snart är det jul och det kommer säkert bli en annorlunda
jul för oss alla. Vi kommer ha Corona-restriktioner som
gör att vi inte kan fira med våra nära och kära. Kanske
du vill skicka ett julkort till någon vän? Nu säljer jag 20
stycken unika julkort tryckta från mina akvareller i ett
paket. 120 kr per paket inklusive frakt. Beställ direkt så
du hinner. Maila till info@frujansson.com och skriv antal
och din adress.

INSTAGRAM
KONSTNÄREN
ELISABETH BISTRÖM
Vill göra reklam för min
konstnärskollega, Elisabeth
Biström, som jag tycker är
en av de bästa akvarellister
i Sverige. Elisabeth har
gjort fantastiska tolkningar om Slussenbygget och de visas nu på
Nordic Art fram till 22
december. Gå dit och njut.

På Instagram heter jag
@frujanssonskonst. Följ gärna mig.
Jag lägger upp små korta filmer som
jag filmar när jag är ute och letar nya
spännande motiv att måla.
Om du behöver nya motiv för ditt
måleri så är du och alla andra välkomna att använda motiven som finns där
helt fritt. Bara att ta en skärmdump
och sätta igång och måla.

2135
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

Vinn en tavla!

-

Vill du vara med och bidra för att stötta en vän till mig
som fått svår cancer? Då har du chansen att bli ny
ägare till min målning “Vinternatt”
Swisha innan den 13 dec kl 18.00, dragning sker på
facebook samma dag kl 19.00. Alla pengar går oavkortat till min vän som idag kämpar och behöver vårt stöd.

AKVARELLKURSER
VÅREN 2021

SWISHA 100 KR /LOTT TILL 0706081533

BÄSTA PENSLARNA JAG HAR!
Jag älskar mina Escoda-penslar med ekorrhår om jag beställt från Barcelona, escod.
com. De håller vattnet och färgen perfekt
och formas i fina spetsar för tunna linjer.
Kostar ca 150-500 kr, så väldigt bra pris.
Stora penseln Serie 1130 nr 18, lilla grå är
serie 1130 strl 10 och den röda serie 1125
strl 12

MINA ELEVERS ALSTER
Mina elever från mina online-kurser på www.frujanssonskurser.se samt kursdeltagare i
tisdagsgruppen fortsätter att imponera! Har ni sett vilka målningar!!!

Monica Vinje

Britt-Marie Bjurman

Marie Persson		

Seija SanulaSöderqvist

Victoria Herdberg
Ingmarie Jaksch

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

Tina Brus

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

Helena Martin

Nina Gillbo			

Boka genom att maila dina
kontaktuppgifter samt vilken
kursperiod du vill gå till:
info@frujanssonskurser.se

Knut Natt Och Dag

Alla kan lära sig måla - Det är som att lära sig läsa och
skriva, du behöver någon som visar tekniken och lär dig.
Sen är det bara att öva!

Sif Djerf Falk

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 januari 2021.

