
Klockarnäs G:a  byskola 

Du kan använda GPS vägbeskrivning till adress Klockarnäs 

202A. 

Vi har då upptäckt att även om det är den korrekta 

adressen så är inte alltid kartorna rätt numrerade. Det kan 

också vara så att Klockarnäs 95 eller 97 visar till rätt plats. 

Har man inte tillgång till GPS, så åk såhär: 

I Enviken (korsvägen) sväng av riksväg 50 mot Svärdsjö  

efter ca 500m sväng vänster mot Klockarnäs  

fortsätt ca 2 km till vägskälet mitt i byn  

sväng där vänster/höger upp bakom anslagstavlan och 

sedär…byggnaden rakt fram är den gamla skolan som vi 

ska ”husera” i, några timmar.  Lokalen är i markplan! 

Enviken ligger ca 30 km norr om Falun. 

Helg med model l ,  

teckn ing och måler i  
 

18 o 19 jun i  2016 

 

öppen för a l l a  at t  del ta 

i  

När vi tecknar kroki och modell brukar vi vara 

på Dalarnas museum, Stigaregatan 2-4 i Falun.  

Höstens tider för 2016 hittar du på 

www.modellteckning.se och även på Dalarnas 

museums webbsida 

www.dalarnasmuseum.se. 

Kroki o modelltecknare på Dalarnas 

museum 

med kroppen som referens 

www.modellteckning.se 

Plats och vägbeskrivning Modellerna står längre ställningar 

under en sådan här helg.  Meningen 

är att ge möjlighet till längre mo-

dellstudier.  

Naturligtvis väljer du själv om du an-

vänder penna, kol, kritor, oljefärg, 

lera eller vilket medium du nu vill an-

vända, till din modellstudie! 



Samling 09.00 

Vi samlas 09.00 lördag morgon för att 

göra iordning I lokalen och ställa iordning 

våra grejor innan modellen börjar stå.  

Grejorna kan stå kvar över natten, vi låser. 

 

Det är ok att komma och bara vara med 

korta pass också—obs, samma pris. 

 

Modellens tider 10 –16 

Modellen står mellan 10:00—16:00 med 

pauser och lunchrast. Modellen, Jonas, 

inleder varje dag med korta krokier I en 

halvtimme till en timme. Därefter bestäms 

en längre ställning. Vi bestämmer på plats 

hur lång den blir. Dock minst  1 timme  och 

som mest samma ställning båda dagarna. 

Välkommen t i l l  en helg  med model l teckning och model lmåler i , 18 och 19 jun i  2016  

Ta med 

Ta med din utrustning (tecknar och 

målargrejor), lunchmat och fika. I lokalen 

finns bord och stolar. 

Till modellen tar du med 200 kronor /per 

person och dag 

Tillgång till 

Det finns tillgång till toalett och ett litet 

pentry med kaffekokare. 

Parkering 

Det finns gott om parkeringar på gården 

där det är ok att stå och det går att köra 

fram till entrén.  

Adress 

Klockarnäs G:a byskola, Klockarnäs 202A. 

PS. Vi är alltså inte på museet vid det här 

tillfället. 

Kostnad 

Kostnaden är 200 kr per dag och per per-

son till modellen.  

Du betalar direkt till modellen. 

Insläpp 

Jan-Erik har nyckeln och är där vid niotiden 

på lördag morgon och släpper in oss. 

Ta med mobiltelefonen och numren till 

kontaktpersonerna! 

Lokalen 

Bystugan som lokalen ligger I har ett mycket 

naturskönt läge på en liten höjd I dala-

landskapet. Är det fint väder så kan det vara 

trevligt att sitta ute och fika. Lokalen ligger ca 

4 trappsteg ovan markplan och har även en 

ramp upp.  

Samåkning 

Ring Marica senast under fredagen  om du vill 

samåka. Tala om hur manga platser du har 

och varifrån du åker eller tala om att du vill 

åka med och var du kan 

vill åka från, så 

försöker Marica 

matcha ihop er. 

Jan-Erik för lokal 070 683 42 39 

Jan för modell 070 555 76 00 

Marica för samåkning och utskick 070 353 09 07 

Innan den längre ställningen 
gör vi korta krokier för att 

värma upp. 

Vi värmer upp med korta krokier innan 
den långa ställningen. 

Kontaktpersoner under helgen 


