
Drink & Draw Helsinki 
  Pop-up elävän mallin piirustustapahtuma  
 & luova meet-up kaikentasoisille piirtäjille 

 

Drink & Draw on vuonna 2019 toimintansa aloittanut taidetapahtuma, jossa paikalliset 
kuvataiteilijat järjestävät pop-up elävän mallin piirustusiltamia eri lokaatioissa ympäri 
Helsinkiä. 

Muutaman tunnin mittaisissa tapahtumissa piirretään elävästä mallista useita lyhempiä 
luonnoksia ja muutama pidempi teos, mallin vaihtaessa välissä poseerauksia.   

Drink & Draw keskittyy elämyksen luomiseen, sekä rentoon ohjaamiseen, ei niinkään 
opetukseen -ellei tätä toivota erikseen.   

Elävän mallin piirtämiseen kuuluu perinteisesti alastonmalli; tarkoituksena on tutkia 
nimenomaan alastoman kehon eri muotoja, varjoja sekä linjoja. Järjestämme kuitenkin 
myös tapahtumia, joissa malli on puettuna ja vaatteet sopivat myös osaksi 
piirtoharjoituksia.  

Olemme valmiita toimimaan yhteistyöhön halukkaan yrityksen toivomalla tavalla. 



Nimensä mukaan, osa Drink & Draw tapahtumia on myös  alkoholin nauttiminen. Tästä 
syystä teemme mieluusti yhteistyöstä ravintoloiden, baarien, tai muiden sellaisten  tilojen 
kanssa joissa onnistuu anniskelu tai alkoholin tarjoilu. Voimme erityistapauksissa anoa 
lupaa anniskeluun yksittäisiin tapahtumiin, mikäli lokaatiossa ei ole anniskelua omasta 
takaa tai toteuttaa myös poikkeuksellisesti täysin alkoholittomia tapahtumia.  

Kahden tunnin mittaiseen tapahtumaan kuuluu väliaika, jolloin kannustamme osallistujia 
rentoutumaan juomiensa parissa, mitä tapahtuman henki tukee luontevasti. Osallistujat 
ostavat alkoholituotteita oman mielensä mukaan, lähes poikkeuksetta vähintään 
muutaman juoman, mutta ostopakkoa emme ole asettaneet.  



 

 Tapahtuman kulku 

Saavumme paikalle välineiden, mallin, 
ohjaajien, sekä tarpeen mukaan musiikin 
kanssa.  

Piirustusringin pystyttäminen 
alkujärjestelyineen kestää n. 30 minuuttia. 
Tapahtuma itsessään alkupuheiden, 
ohjeistuksen ja tauon kanssa 2 tuntia.  

Tarvitsisimme piirtämiselle omistetun 
alueen/tilan siis yhteensä 2,5-3 tunnin 
ajaksi.  

                                                    
Näkyvyys & myynti 

Tilat joissa järjestämme tapahtumia 
saavat runsaasti mainosta sosiaalisen 
mediamme kautta. 
Yhteistyö on loistava mahdollisuus 
tutustuttaa uutta asiakaskuntaa 
yritykseen, sekä vahvistaa sen imagoa 
osana mielenkiintoisen kaupunkikulttuurin 
luomista. 

Tapahtuma on näkynyt positiivisesti 
myynnissä kaikissa niissä paikoissa joissa 
olemme sen pitäneet ja etsimme 
yhteistyökumppaneiksi lähtökohtaisesti 
lokaatioita, jotka antaisivat tilansa 
käyttöön lisääntynyttä myyntiä ja 
näkyvyyttä vastaan. 



Meistä 

Olemme joukko Helsingissä asuvia 

kuvataiteilijoita, sekä muita luovan 

alan toimijoita, joilla on intohimona 

taide, piirtäminen sekä uniikin 

kaupunkikulttuurin luominen.  

 





         Lisää informaatiota meistä löydät  
  

          Instagram @DrinknDrawHelsinki 
         Facebook @DrinknDrawHelsinki 

                  tai kotisivuiltamme 
                            

www.drinkanddrawhelsinki.com


