
Hej! 
Här kommer ett rykande färskt erbjudande för en annorlunda upplevelse i  
Falun till alla er medlemmar i SMKR's olika föreningar!  
 
Sten Aleman och kompani drar nu åter igång Dala Tapto evenemanget i Falun efter några års 
uppehåll pga pandemin. Det ska nu få växa och bli ett större evenemang än tidigare och vi vill gärna 
erbjuda alla er medlemmar extra bra villkor på biljetterna för att komma till Falun i år.  
Nedan följer lite mer information om eventet.  
 
Datum: 17 juni 2023  
Tid: 19:00 - 21:00 för konserten men det är aktiviteter utanför området under eftermiddagen.  
Plats: Ryttararenan på Lugnet  
Parkering för buss/personbil finns i nära anslutning utan kostnad.  
 
Dala Tapto är ett musikaliskt event med traditionsenlig militärmusik framförd av några av Sveriges 
mest framträdande musikkårer.  
 
Under 2 timmar får era gäster njuta av bl.a  
Några av Sveriges mest framstående musikkårer Svartkrutskytte med musketerarkårer 
Paraduppvisning Ridande bågskyttar Prova-på aktiviteter utanför entrén innan showen startar.  
Food-trucks finns även på plats samt att ni är uppe Lugnet arena med många faciliteter.  
 
Entrébiljetterna för Dala Tapto konserten är 300kr per person och erbjudandet till alla medlemmar är 
att ni kan reservera ett valfritt antal biljetter genom Experience Dalarna i upp till 30 dagar utan att 
behöva betala direkt.  
Ni kan därför säkra platser och sen hinna få ihop en grupp intresserade. Efter 30 dagar faktureras 
biljetterna och är då inte längre avbokningsbara. Om ni har några frågor eller funderingar kring  
detta är det bara att höra av er till mig på mail eller telefon.  
 
Falun är en trevlig stad för både kultur/mat och shopping, staden är också del av Världsarvet Falun 
med många fantastiska utflyktsmål så som Falu Gruva och Carl Larsson gården, så varför inte göra det 
till årets utflyktsresa?  
 
Se bifogad affisch gällande konserten.  
 
Återkom gärna till oss för bokning av entrébiljetter.  
 
Ni kan läsa mer om eventet på vår hemsida  
https://dalatattoo.se/show 
 
Med vänliga hälsningar  
Sara Wester  
Co-founder  
Office:+46 (0)23 381 1655  
Email: info@experiencedalarna.se 
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