Nr 5, maj 2020
Det trodde jag aldrig att det skulle bli så otrolig respons till mina live-kurser på tisdagkvällar. Kurserna blev fullbokade
direkt. Kurserna har varit så lyckade och har gett mig sådan energi. Dessutom får jag så otroligt mycket fin feedback
från mina deltagare att de är supernöjda! I det här numret får du läsa om Tina, en av mina elever och hennes intresse
för akvarell. Missa inte min sommarkurs om du också vill lära dig måla.

SOMMARKURS
22-25 JUNI

Mina höjder

Vinter i Vassbo

Våren är här

ISOLERINGEN OCH TRE SMÅ AKVARELLER
I sommar håller jag en
akvarellkurs för
nybörjare, live på nätet.
Vi målar motiv steg för
steg som t ex landskap,
blommor, porträtt och jag
kommer visa flera användbara tekniker så du kan utvecklas och nå nya nivåer i
ditt akvarellmåleri.
PRIS 1900 kr
Vill du ha mer information, maila
till info@frujanssonskurser.se
Fåtal platser kvar.

1888

Följer mig på min facebooksida
Fru Janssons konst.

Uttrycket “vi sitter i samma båt” är ju verkligen något vi alla upplever i dessa tider. En del
har det förstås svårare för att de är sjuka och i riskgrupp. Föräldrar kan inte träffa sina
barn, äldre som hålls isolerade på sina boende och många lider i sin ensamhet.
Jag har valt att isolera mig från att åka till jobbet och träffa vänner och är nu inne på min
11 vecka hemma. Det är klart att jag saknar mina barn och vänner och ser framemot när
vi ska öppna upp dörrarna igen. Jag är ändå lyckligt lottad som har min konst! Konsten
och mitt måleri har gett mig så mycket under den här deppiga tiden. Kurserna ger mig
energi och att kunna sitta och måla all ledig tid är ju helt fantastiskt. Jag försöker njuta.
De här tre akvarellerna målade jag under en långledig helg. “Mina höjder” är kvarter som
jag passerar varje dag på mina promenader, det är en hörna från Tavastgatan/Bellmansgatan på Södermalm, “Vinter i Vassbo” är från Dalarna dit jag åker till ett fantastiskt
vandrarhem och träffar goa vänner en gång om året och “Våren är här” är en barndomskamrat som har fotat i Rönninge. Alla är 18x29 cm inramade i 30x40 cm vita ramar.
Ord. pris 2900 kr/st för Konstigts prenumeranter 2000 kr/st.

GRATTIS EVA OCH TUSEN TACK TILL ALLA
SOM BIDRAGIT TILL GRANDMA!
När Corona tog sitt grepp om äldrevården och många blev sjuka och
isolerade så startade jag initiativet GRANDMA - Vi gör som skillnad för
årsrika. Duon Insight åker runt på äldreboendes gårdar och sjunger.
För att få ihop pengar till utrustning och artister så gjorde jag en insamling och i lördags lottade jag ut tavlan och Eva vann! GRATTIS!

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

MÅNADENS KONSTNÄR - TINA BRUS

Två nya
MOTIVKURSER

Tina Brus är en av deltagarna på min livekurs
jag håller på tisdagkvällar nu under våren.
– Jag målade som
ung, berättar Tina.
Corona-pandemin
berövade mig mitt
stora intresse argentinsk tango och plötsligt fanns
det tid. Fru Jansson dök upp i ett
flöde på Facebook
och så lägligt med
online-kurser. Fru
Jansson har fått

mig att inse att inget är
gratis. Vill jag något måste
jag öva precis som i tangon.
Mitt målande är mindfulness och våra tisdagkvällar
med Beatrice är verkligen

Ihär och nu! Jag tränar på
att måla utanför prestation.
Målar för mig själv. Jag ger
Fru Janssons kurser fem
stjärnor av fem!
//Tina

Björn Bernström är en av Sveriges mest proffsiga
akvarellister, enligt mig. Björn lanserade ett par “tutorials” på nätet här i maj. Jag har gått på kurs hos Björn
tidigare och gillar hans stil och jag ville naturligtvis måla
efter hans denonstration “City Hall”. Det var ett svårt
motiv men kul att se hur Björn tar sig an våra härliga
Stockholmsmotiv. Och så här blev min målning.

Nu har jag filmat in två nya motivkurser som jag lanserar i slutet
av juni (förhoppingsvis). Just nu
klipper Erik från Widescreen så de
kommer bli proffsiga och superbra!
Kurserna är online och kommer
lanseras på frujanssonskurser.se
Du kan se kurserna när du vill och
hur många gånger som helst, 399kr
Jag vet ju att många vill lära sig
porträtt så det var ett självklart val
som motiv och sen är ni många som
efterfrågat stadsbilder. Jag valde
ett foto från Yttersta Tvärgränd på
Södermalm. De nya motiven är för
dig som målat lite innan.
Maila mig om du vill få info när de
är klara.
Nytt motiv i slutet av juni:
EN FLICKAS PORTRÄTT

ONLINE-KURSER

Din vägledning i akvarell
Nytt motiv i slutet av juni:
YTTERSTA TVÄRGRÄND

Motivkurser för nybörjare
Björkar med två färger
Himmel och hav

399 kr
per kurs

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 hur många gånger som
helst! Kursen “Allt för nybörjaren” är nu gratis! Registrera dig idag!
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 2020-06-30. Kan inte kombineras med andra erbjudanden från Fru Jansson.

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 juni 2020.

