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Möt vårens trender i butiker, caféer och restauranger i Falu centrum  
under Vårnytt i Falun den 8-11 maj!  
 
 

Program torsdag 8 maj 

• MAKE UP-TIPS 

Tid 16-16.30 
Plats Geislerska parken 
Medverkar Elever från Plusgymnasiet  

Make up-tips och Airbrush sminkning från catwalken.  

• MODESHOW 

Tid 18-19 
Plats Utomhus show i Geislerska parken 
Medverkar Butiker i centrum 

Uppstart inför modeshow från kl 17.00 med Må Bättre samt intervju med Sebastian från Top Model. 
Kom och inspireras av nyheter och trender från butikerna i centrum! 

• KVÄLLSHOPPING 

Tid 18-21 
Plats  Holmgatan, Åsgatan, Slaggatan 

Erbjudanden och aktiviteter i butikerna, välkomna in! 

• GOODIEBAG 

Shoppa för 500 kr under kvällen och få en av de 100 goddiebags som delas ut!  
Hämtas hos Centrala Stadsrum vid Gobiten i Bergströms galleria.  

• PRISUTDELNING GALLERIORNAS FACEBOOKTÄVLING 

Tid 18-21 
Plats Bergströms och Falan galleria 

Bergströms och Falan gallerian korar 30 st vinnare i sin Facebooktävling. Värdinnor är på plats och 
lämnar över deras priser samt bjuder på godis och snack.  

• KREATIV HÖRNA 

Tid 12-15 
Plats Bredvid Gamestop i Bergströms galleria 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet  

Styling tips och modetrender, låt dig inspireras av nygamla omsydda kreationer. 
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• LIVE MUSIK 

Tid 19-20 
Plats Falan galleria 
Medverkar Intention 

Kom och lyssna på Intention som spelar live i Falan galleria under kvällsöppet. 

• PROVA-PÅ STYLING 

Tid 19-21 
Plats Utanför Kicks i Bersgtröms galleria 
Medverkar Elever från Plusgymansiet 

Plusgymnasiet erbjuder prova-på styling, spa och hudvård med produkter – passa på! 

• AFTER SHOPPING 

Avsluta kvällen med mingel och godsaker hos Kopparhatten, O´Lerays och Smak & 
Mera.Specialerbjudanden på god dryck med tilltugg. Välkomna!   

 

Program Fredag 9 maj 

• TRÄNINGSTRENDER & INSPIRATION 

Tid 12-15 
Plats Butikslokal vid café Gobiten, Bergströms galleria 
Medverkar Friskis & Svettis och Må Bättre 

Träffa instruktörer, få tips och information om träning, prova på spinning, cattle ball, och massage mm.  

• KREATIV HÖRNA 

Tid 12-15 
Plats Bredvid Gamestop i Bergströms galleria 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet  

Styling tips och modetrender, låt dig inspireras av nygamla omsydda kreationer. 

• LUNCHDISCO 

Tid 12.00 
Plats Entréhallen, Dalarnas Museum 
 
Ta med dig kollegerna och dansa loss till musiken som DJ Magnus bjuder på. Fri entré. Välkommen! 
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• PROVA-PÅ STYLING 

Tid 15-17 
Plats Utanför Kicks i Bersgtröms galleria 
 Utanför Body Shop i Falan Galleria 
Medverkar Elever från Plusgymansiet 

Plusgymnasiet erbjuder prova-på styling, spa och hudvård med produkter – passa på! 

• STREET FASHION-FOTOTÄVLING 

Tid 12-16 
Plats Gator och Torg i Falu centrum samt i lokal vid café Gobiten i Bergströms galleria 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet 

Vill du vara med på fototävling? Ställ upp på att bli fotograferad på stan av fotograferna från 
Hagströmska gymnasiet, de går runt på stan och fångar upp modeller. Två vinnare utses på söndag! 

• MODEVISNING – FASHION ART 

Tid 17.30 
Plats Falan Galleria 
Medverkar Estetelever, åk 2, Hagströmska gymnasiet 
 DJ är Pontus Swing och Joel N 

Eleverna har fått i uppgift att skapa en valfri kreation utifrån ett känt konstverk. Ikväll visar de upp sina 
kreationer, kom och se vad de skapat!  

 

Program Lördag 10 maj 

• WORLD FAIRTRADE DAY 

World Fairtrade Day den 10 maj är dagen då människor världen över sätter fokus och firar rättvis 
handel, infaller andra lördagen i maj varje år. I Falu centrum har butiker och restauranger valt att lyfta 
detta på olika sätt. 

• 11-14 Smaka fairtrade glass från Ben&Jerrys hos Hemköp City 
• 11-15 Invigning av Rekommenderas – ett fair trade café, med musik och uppträdanden, 

provsmakningar och tävlingar. Mer information på facebook.com/caferekommenderasifalun 
• 10-15 shoppa fairtrade produkter hos Te & Kaffehandel, Slaggatan 10 
• O´Learys har bytt kaffe till en fairtrade märkt sort, välkomna in på fika. 
• Specialpriser hos Blomsterdekoratören på svenska kravodlade kryddväxter 
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• KREATIV HÖRNA 

Tid 12-15 
Plats Bredvid Gamestop i Bergströms galleria 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet  

Styling tips och modetrender, låt dig inspireras av nygamla omsydda kreationer. 

• PROVA-PÅ BARNGYMPA 

Tid 12-14 
Plats Falan Galleria 
Medverkar Friskis & Svettis och Må Bättre 

Kom och prova-på Born to move med Må Bättre och Barngympa med Friskis & Svettis. Ett pass på 
ungefär 10 minuter med start varje hel och halv timme mellan kl 12-14. Välkomna! 

• STREET FASHION-FOTOTÄVLING 

Tid 12-16 
Plats Gator och Torg i Falu centrum 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet 

Vill du vara med på fototävling? Ställ upp på att bli fotograferad på stan av fotograferna från 
Hagströmska gymnasiet, de går runt på stan och fångar upp modeller. Två vinnare utses på söndag! 

• PROVA-PÅ LÖPNING 

Tid 13-15 
Plats Estraden, Stora Torget 
Medverkar Friskis&Svettis och Må Bättre 

Funderar du på att komma igång med löpträningen eller vill du få tips om nya utmaningar? Kom till 
Stora Torget och få tips och inspiration av instruktörer från Friskis & Svettis och Må Bättre. Prova-På 
pass med start varje hel- och halvtimme mellan kl 13-15.  

 

Program Söndag 11 maj 

• KREATIV HÖRNA 

Tid 12-15 
Plats Bredvid Gamestop i Bergströms galleria 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet  

Styling tips och modetrender, låt dig inspireras av nygamla omsydda kreationer. 
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• STREET FASHION-FOTOTÄVLING – FÖRELÄSNINGAR OCH PRISUTDELNING 

Tid 12-15 
Plats Butikslokal vid café Gobiten, Bergströms galleria 
Medverkar Estetelever, åk 1, Hagströmska gymnasiet 

Vad är street-fashion? Eleverna berättar och vinnarna av fototävlingen utses. Dessutom information 
om Estetprogrammet på Hagströmska gymnasiet. 

 

 

 

• ERBJUDANDEN I BUTIKER, CAFÈER OCH RESTAURANGER 

Under hela Vårnytt evenemanget har butiker, caféer och restauranger olika erbjudande till alla kunder. 
Vilka det är hittar du i Falu-appen! Finns kostnadsfritt att ladda ner till både Iphone och Andrioid. Sök 
på ”Falun”! 

Med Falu-appen i din mobil hittar du enkelt till nya parkeringar i Falun och betalar din parkering direkt i 
mobilen. Mer information om Falu-appen hittar du på www.falup.se/faluappen  

 

 

 

 

Välkommen till Falun! 
 

 

 

 

 

Med reservation för ev ändringar, programmet uppdateras kontinuerligt. 


