
Jan-Erik 070 683 42 39 

Jan 070 555 76 00 

Maggan 070 684 72 77 

Linus linus@riotamot.com 

Aulan i gamla flickläroverket Valhalla 

vån 3 (obs! ingen hiss) 

ligger längs Svärdsjögatan 

I kvarteret mellan Vasagatan och Daljunkargatan 

2015 03 28 och 29 

Helgen 28 o 29 mars 

är det  

model lmåler i—  

öppen för a l la  

Annars är vi på Dalarnas museum och tecknar  

Vårens tider 2015: 

Jan 10o 24 

feb 7 o 21 

mars 7 o 21 

april 11o 25 

 

Välkommen t i l l  målarhelgen 

28 o 29 mars 2015  

Modell och krokitecknare på 

Dalarnas museum 

Med kroppen som referens 

Modell och krokitecknare på 

Dalarnas museum 

Mer information om modellteck-

ning hittar du på 

www.modellteckning.se 

Kontaktpersoner under målerihelgen 



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. Det blir samma 

ställning under båda dagarna. Varje dag 

inleds med korta krokier I en halvtimme till 

en timme. 

Ta med 

Ta med det du behöver: stol, bord och 

staffli. I lokalen finns inga möbler. Des-

sutom dina målar—och/eller ritgrejor 

förstås och 200 

kronor /dag till 

modellen. 

 

Välkommen t i l l  en he lg  med model lmåler i , 28 och 29 mars 2015  

Tillgång till 

Förutom aulan som är helt fantastisk  så 

finns det tillgång till toalett, litet kök med 

diskmaskin, micro o vatten. 

Vägbeskrivning:  

Valhalla flickläroverk ligger i kvarteret 

nedanför Vasagatan och ovanför Daljunkar-

gatan.  Med bil kör du in på gården från 

Daljunkaregatan. Gå in på gården och runt 

huset. 

Parkering 

Det finns gott om parkeringar på gården 

där det är ok att stå och det går att köra 

fram till entrén.  

Adress 

Falun, Svärdsjögatan, Valhalla (Gamla 

flickläroverket) I aulan längst upp., 3:dje 

våningen. 

Kvarteret mellan Vasagatan och Daljunkar-

gatan. 

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 och portkod 

Dörren ska vara stängd vilket betyder att 

du ringer till någon därinne som kan släppa 

in dig.  

Om du inte känner 

någon som du vet är 

där, så ring till 

någon av kon-

taktpersonerna 

nedan.  - så ta med 

mobiltelefonen. 

Aulan i gamla flickläroverket Valhalla 

vån 3 (obs! ingen hiss) 

ligger längs Svärdsjögatan 

I kvarteret mellan Vasagatan och Daljunkargatan 

Falun 

Jan-Erik 070 683 42 39 

Jan 070 555 76 00 

Maggan 070 684 72 77 

Linus linus@riotamot.com 

Modell och krokitecknare på 

Dalarnas museum 

Innan den längre ställ-
ningen gör vi korta kro-

kier för att värma upp. 

Vi värmer upp med korta kro-
kier innan den långa ställningen. 


