
                                                                                                   
Nr 4, april 2020

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

Hoppas allt är bra med er. Isoleringen gör mig ibland deppig men också väldigt kreativ, jag vill ju gärna hitta nya lös- 
ningar när det dyker upp utmaningar. Nu har jag byggt om sonens gamla pojkrum till en filmstudio och sänder 
live-kurser i akvarell och nya roliga samarbeten är på gång med Måla&Skåla. Allt är digititalt. Missa inte min online-  
utställning från Överby Gård Konstcentrum som jag visar digitalt på nätet. Gå gärna in på www.frujansson.com.

UTSTÄLLNING ONLINE 
Överby Gård Konstcentrum
Nu har jag filmat in hela utställningen på Överby Gård Konstcentrum och 
sänder filmerna på facebook, Instagarm och på min hemsida: 
www.frujansson.com.  
Tolv abstrakta målningar, 70x90 cm. Ni som prenumererar på KONSTIGT  
betalar 6300 kr/st (ord. pris 9000 kr) exkl frakt. Hör av dig om du är  
intresserad av en målning.

1569
Följer mig på  min facebooksida  

Fru Janssons konst. 

Hur tar vi farväl?

Vi som är kvar

När månen blivit hel

Glömt hur gråten känns

Andra sidan vårdar ömt

Du är en ängel

Det kom en vind

Av allt du gav

Tänker på en vän

Vi får styrka av varandra

Medan tiden är

Medan tiden är

Akvarellkurser 
live på nätet 

Nu håller jag akvarellkurser på 
nätet under fem tisdagar.kl 17-
19.30. Ny kursstart den 19 maj. 
Vi målar ett motiv per tillfälle:  
1) landskap 2) tulpaner  
3) björkar 4) stad 5) djur
Du kan gå alla tillfällen eller bara 
ett. 299 kr/tillfälle. Gå 5 gånger 
betala för 4 (1196kr). Anmäl dig 
till info@frujanssonskurser.se.  
Betala via swish eller Bankgiro så 
kommer länk till kurserna.

Carina rekommenderar:
- Att välja Fru Janssons online-kurs är 
nog bland det bästa jag gjort. Beatrice är 
fantastisk på att skapa gemenskap över 
nätet - det känns som om vi alla satt i 
samma rum. På ett avslappnat sätt delar 
hon med sig av alla sina kunskaper och 
redan efter två träffar upplever jag att 
jag lärt mig så himla mycket. Beatrice är 
dessutom suverän på att ge feedback på 
ett sätt som bygger upp självkänslan!  
Välj Fru Janssons online-kurser!



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 maj 2020.

Anette Standar blev  ny ägare 
till tavlan “Stockholm”. Grattis 
Anette och tack för dina gilla 
och delningar på facebook!

Tilda 28x38 cm Albin 28x38 cm Marie och Lasse 38x28 cm

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!

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 2020-05-31. Kan inte kombineras med andra erbjudanden från Fru Jansson 

När världen är upp och ner
Att köpa konst i rådande tider är säkert längst ner på de flesta människors prio- 
riteringslista. Därför bestämde jag mig för att överraska ett par stycke av mina  
vänner och ge bort målningar från foton jag gillat och känt att den vill jag måla!

Peter skrev till mig och jag är så otroligt 
tacksam och glad för hans ord:
- Fick en gåva av min underbara fru Ulrika 
idag. Hon är så medveten om hur mycket jag 
älskar din konst, tavlan du gjort berör mig.  
Berörs än mer då motivet är undertecknad 
själv i en sällsynt härlig sommarkväll, inne i 
mina egna tankar... kärt minne.
Beatrice, sluta aldrig med det du gör, du gör 
det så bra. 

Kram Peter!

VI SOM GÖR SKILLNAD FÖR  
ISOLERADE ÅRSRIKA!

Vill du stötta GRANDMA som är ett initi-
ativ jag startat? Jag bokar musiker som 
kommer och spelar utanför äldreboende. 
Swisha till 0706081533 så har du chans 
att få mitt verk “Landet långt bort” och 
så stöttar du GRANDMA. Nästa spelning 
är 9 maj i Nacka. www.grandma.nu

Landet långt bort, 70x50 cm www.frujanssonskurser.se 
 

Grattis Peter och tack Ultrika för beställningen!
Bastugatan - en målning från en 
livekurs i april. 50x70 cm.


