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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

Då har vädret vänt och vi har hösten att se fram emot. Jag gillar ju hösten, tillbaka till rutiner och inga krav att 
jag måste gå ut och hitta på saker. Nu får jag äntligen boa in mig och måla! Och höstens alla färger är som gjorda 
för att måla av i akvarell. Just nu hinner jag inte måla så mycket som jag önskar eftersom jag håller på att sälja 
min bostad och ska flytta. Jag hoppas det blir mer tid snart för jag har huvudet fullt med idéer.

2069
Följer mig på  min facebooksida  

Fru Janssons konst.  Dela gärna så vi blir fler!

 
Var du en av de som 
fick en målning på 
posten? 

 

Under sommaren 
har jag skickat  
11 målningar  
till snälla personer som låtit 
mig använda deras bilder. (Flera 
har inte kommit fram!! MORR till 
PostNord) 
Fick du ingen denna gång, fler 
chanser kommer, jag lovar!

TISDAGSKURSEN 
Tisdagskursen i akvarellmålning är igång igen och jag är 
lycklig! Helt fantastiskt att det fungerar så otroligt bra att 
hålla akvarellkurser på nätet och att få lära ut det jag kan ger 
mig så mycket energi som jag lever på i flera dagar. I tisdags 
målade vi motiv med vallmo och prästkragar, visst är de helt 
magiska, samma motiv men ändå så olika uttryck. Flera av 
mina elever målar motiven om och om igen och på så sätt 
utvecklar de en egen stil och övar olika tekniker. 

Mina förevisnings- 
målning “Vallmo 
och präster”
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MÅNADENS KONSTNÄR - MARIANNE ANDERSSON

Jag har målat i akryl  men 
hela tiden sneglat på 
akvarell men tyckt det va 
för svårt. Jag är en göte-
borgare som hamnade 
i  södra Värmland och har 
en liten gård med hästar, 
ankor, höns och en gubbe. Jag  
älskar blommor och naturen 
och vill så gärna måla. Och 
så hittade jag Fru Janssons 
online kurser och tittade på 
hennes hemsida och bara 
älskar hennes blommor 
i akvarell och sen va jag 
fast i akvarell och jag bara 
väntar på våra tisdagar! 
Och hoppas det kommer en 
vinter kurs (en ide Beatrice) 

MARIANNE är en av deltagarna på 
min akvarellkurs jag håller tisdag-
kvällar på nätet.

ONLINE

AKVARELLKURSER
Mina online-kurser är förinspelade vilket 
betyder att du kan se de när du vill och hur 
många gånger som helst i din dator, surf-
platta eller telefon. Nu finns det fyra olika 
motivkurser för 399 kr styck.

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 september 2020.

HALVA-PRISET-ERBJUDANDE!
Nu har jag ett kanonerbjudande till er som vill komma igång och måla 
akvarell. Beställa alla 4 motivkurserna på www.frujanssonskurser.se  
så får du de för halva ordinarie priset! Du betalar endast 798 kr  
(ord 1596 kr). Använd RABATTKOD: ALLAMOTIV%50%
Erbjudandet gäller fram till 2020-09-30. Kan inte kombineras med andra erbjudanden från Fru Jansson.

 

på några intensiva dagar. Jag 
får sån härlig känsla när jag 
målar och jag är så glad att jag 
hittade Fru Janssons kurser.

//Marianne

VILL DU LÄRA DIG MÅLA AKVARELL? 
5 tisdagar live på nätet via Zoom. Nya motiv varje gång

29/9-27/10 kl 18-20:30
5 tisdagar, 1 plats kvar 
Nivå: Nybörjare 2

10/11-8/12 kl 18-20:30
5 tisdagar
Nivå: Nybörjare 1

Vid varje tillfälle målar vi ett nytt motiv. PRIS: 1196 kr för 5 ggr.
Anmälan: info@frujanssonskurser.se

Min nya  
studio
Ny webbkamera och 
nya lampor så att 
mina kurser på nätet 
håller toppkvalitet.


