
Lördagskroki  med 

dubbelpass och 

heldag på Söndagen  

teckning och måler i  
 

11 o 12 mars 2017 

 

öppet för a l la  att  de lta  i  

Kroki och modelltecknare på 

Dalarnas museum 

med kroppen som referens 

www.modellteckning.se 

Plats, vägbeskrivning och parkering 

Adress 

Lugnetpaviljongen, Högskolegatan 14, 791 31 Falun. 

Parkering 

Gratis och garanterad plats har du om du svänger in 

precis till höger framför paviljongen och runt på 

baksidan, där staller du dig mot väggen. 

Ställer du dig framför får du med stor sannolikhet 

böter. 

Du kan åka buss och kliva av vid Manhemsvägen, 

Fysiocenter eller Högskolan. Det är buss 152, 12 eller 

236. 



Söndagens program 12 mars 

Samling 09.00 

Vi samlas 09.00 söndag morgon för att 

göra iordning I lokalen och ställa iordning 

våra grejor innan modellen börjar stå.  

Kom i tid så vi kan börja på utsatt tid. 

Det är ok att komma och bara vara med 

korta pass också—obs, samma pris, model-

len star lika länge oavsett när du behagar 

vara med. Vi hjälps åt att plocka undan eft-

er oss. 

Modellens tider 10 –16 

Modellen står mellan 10:00—16:00 med 

pauser och lunchrast. Modellen miss J. inle-

der 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 hela dagen. 

Naturligtvis väljer du 

själv vilket medium du 

vill använda, penna, 

kol, kritor, oljefärg eller 

lera till din modellstud-

ie! 

Lördagskroki  med dubbelpass och heldag på Söndagen med model l .  

11 och 12 mars 2017  

Till söndagens heldag 12 mars 

Ta med 

Ta med din utrustning (tecknar och målargre-

jor, staffli), lunchmat och fika. I lokalen finns 

inga stafflin. 

Tillgång till 

Det finns bord och stolar, tillgång till toalett, 

kök med kaffebryggare, vattenkokare, mikro 

och kylskåp. I närheten finns pizzeria, och 

Scandic hotels restaurant. 

Kostnad 

Kostnaden för söndagens heldag är 200 SEK 

per person till modellen. Du betalar direkt till 

modellen.  

Lägg gärna 20 SEK till skolan som låter oss 

låna lokalen. 

Insläpp 

Ulrika släpper in oss och stänger när vi börjar, 

så kom I tid. 

Ta med mobiltelefonen och numren till kon-

taktpersonerna! 

Lokalen 

Lokalen är en skolsal I Lugnetpaviljongen uppe 

vid högskolan och ligger I markplan.  

Ulrika för lokal 073 057 69 95 

Jan 070 555 76 00 

Marica 070 353 09 07 

Innan den längre ställ-

ningen gör vi korta 
krokier för att värma 
upp. 

Kontaktpersoner under helgen 

Lördagens program 11 mars 

Lördagskroki 12.15 –14.00 

Lördagens kroki och modellteckning är pre-

cis som vanligt. 

Du kommer med penna och block och 

hårtunderlag om du behöver det.  

Ta med 50 SEK till modellen. 

Lägg gärna 20 SEK till skolan som låter oss 

låna lokalen. 

Modellteckning 14.30 –16.00 

Ett pass för dig som vill göra modellstudier, 

Modellen står i längre ställningar. Ev. Sam-

ma ställning. Vi som tecknar avgör det på 

plats. 

Samma pris som för krokin,  

50 SEK till modellen och ta med papper 

och penna. 

Lägg gärna 20 SEK till skolan som låter oss 

låna lokalen. 

För dig som tänker vara med på Söndagens 

heldag är det ett utmärkt tillfälle att stu-

dera modellen under de här passen eft-

ersom samma modell står båda dagarna. 

Du kan också ta med dig den utrustning du 

behöver på söndagen redan nu, och låta 

den stå kvar över natten. Stafflier finns 

inte! 


