KONSTIGT

Nr 5 ok tober 2021

Konstigt har haft ett litet uppehåll sedan i våras på grund av diverse privata grejer som hänt men
nu är jag på gång igen. Några utställningar är planerade våren 2022 och jag kommer söka till några
jurybedömda utställningar som jag hoppas jag blir antagen till. Jag har startat upp för att ses “inreal-life” i min ateljé för konstföreningar, privata visningar samt helgkurser i akvarell vilket känns
underbart efter lång isolering. Det bästa av allt är att jag lämnat mitt fasta jobb som anställd för
att kunna syssla mer med konsten.

Måla&Skåla

Lär dig måla akvarell
!
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Två nya

Måla och Skåla i en avslappnad
atmosfär där ditt gamla betyg i
bild betyder noll och upplevelsen är allt! Ingen erfarenhet?
No worries! Konstnär på plats
guidar genom måleriet och
mottot är ”Fun Art – Not Fine
Art!”!
Kom, ha kul och se vad du kan!
Ta med en favoritdryck (BYOB
- Bring Your Own Beverage),
vi inkluderar en litet snack.
Perfekt kväll för företag, dejt,
födelsedag, möhippa, svensexa,
kompisgäng, ensamvargar
eller hela familjeflockar – alla
kan måla, oavsett ålder!
Måla&Skåla Frejgatan 21
www.malaochskala.se
Fru Jansson gästspelar ibland
som konstnär.

Prästens kragar och Andparaden
Två nya inspirerande motiv finns nu på min hemsida www.frujanssonskurser.se.
Prästens kragar är för dig som är helt nybörjare och vill lära dig olika akvarelltekniker I motivkursen Andparaden behöver du ha målat lite tidigare och gärna gått
mina nybörjarkurser.
Kurserna är förinspelade, ca 1,5-2 timmars kurstid. Du kan se de när du vill, hur
många gånger som helst och ingen tidsbegränsning. Kurserna kostar 399 kr styck.

ERBJUDANDE
För dig som prenumerant av Konstigt får du - t.o.m 30 november 2021 - 300 kr
rabatt om du köper två kurser vid samma tillfälle. (498 kr istället för 798 kr)

Använd rabattkod: HOST2021-300
När du beställt en av kurserna kommer du få en nedladdningsbar pdf på motivet som
du kan skriva ut och måla efter, samt en redskapslista så du vet vad du behöver för
material.

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

Besök min ateljé

Nu när Corona-restriktionerna är släppta
finns det möjlighet att boka privat visning
för att se min konst. Konstföreningar,
företag och privatpersoner! Hör av dig
om ni vill boka en kvällstid någon vardag
eller komma förbi en söndageftermiddag.
Maila till info@frujansson.com

HAR DU FASTNAT?

“Skördetid” - 40x50 - 3900 kr

Känner du att du fastnat i ditt måleri? Du kanske inte får till de färger du
önskar? Behöver du inspiration? Vill du lära dig fler tekniker?
Jag hjälper dig att komma över tröskeln genom att studera hur du målar och
kommer med råd och tips hur du tar dig vidare i ditt måleri.
Boka ett par privatlektioner i min ateljé på Söder och få hjälp! 725 kr/tim.
Maila till info@frujansson.com

DISTANSKURS I AKVARELL

VÄSBY
KONSTHALL

Två av mina stora akvareller blev
utvalda av jury i Väsby konsthall
till akvarellsalongen som pågår
16 oktober till 14 november. Värt
ett besök, många fina målningar!
Öppettider tisdag-torsdag 1217, fredag och söndagar 12-16
(lördagar stängt)

AKVARELLKURS FÖR NYBÖRJARE - 9 nov - 7 dec, 2021
5 tisdagar, 9 november - 7 december, kl 18-20:30 - distanskurs via
Zoom, nya motiv varje gång. Pris 1196 kr för 5 gånger.
Fåtal platser kvar. Anmälan till info@frujanssonskurser.se

2 343
Följer mig på min FB-sida Fru Janssons konst.
Dela gärna så vi blir fler!

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 2021.

