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Årsta Scenfolk bildades som en di-
rekt följd av Årstaspelet 2003-2004. 
De som medverkade i föreställningen 
fick blodad tand och beslutade att en 
förening skulle bildas för att ta till vara 
intresset bland de medverkande. For-
mellt bildades föreningen den 17 maj 
2004. 

Enligt stadgarna är Årsta Scenfolk en 
ideell och oberoende förening med 
uppgift att stödja scenisk framställ-
ning som speglar folklig kultur och 
berikar mötet mellan människor. . 
Föreningen har sin hemvist och hu-
vudsakliga verksamhet i Årsta i södra 
Stockholm. 

OM OSS 

Söder om Slussen 2019 

F O L K L I G  K U L T U R  I  
S Ö D R A  S T O C K H O L M

Å R S T A  S C E N F O L K  

Vi vill bli fler! 
Vi behöver alla som vill stödja kulturlivet i 
Årsta. Om du aldrig har stått på en scen och 

tycker du vill pröva, gör det hos oss i drama, 
revy eller annat. Du kan uppträda själv eller 
i ensembler och orkestrar, Vi är öppna för 
allt. Om du vill hjälpa till med att sy scenklä-

der, bygga scenbilder eller annat kringar-
bete är du också välkommen.  

www.arstascenfolk.se
facebook.com/arstascenfolk

Medlem i Riksteaterföreningen 
Söder om söder - Årsta



Föreningens verk-
samhet kan i princip 
omfatta allt som rör 

scenisk verksamhet 
och kultur. Det enda 
som begränsar oss 
är ledarskapet, vi 

behöver fler ledare. 
Har du ett specifikt 
intresse är det inte 

omöjligt att du kan få utlopp för din dröm 

hos oss. All verksamhet hos oss genomförs 
som studie- eller kulturaktiviteter hos ABF 
Stockholm. 

Revy 

Vi har på egen hand producerat nio re-

vyer, som alla blivit mycket uppskattade 
av publiken. 
2005 Revyn Situation Årsta 
2007 Revyn Trängselskratt 
2009 RevyMUSikalen NollR8ans År(sta) 
2010 Hälften vore nog 
2011 Värsta draget 
2012 What’s App! 
2013 Årsta Monarki – bara Nys 
2014 Ankdamm och valfläsk 
2015 Den punkterade monarken 

Vår verksamhet 

Allsång 

Vi har ett aktivt och stimulerande samar-
bete med Årstablick – förening för fritid 
och kultur i Årsta. Föreningen driver bl a 
dansbanan på Årstaliden och där genom-
för vi varje sommar ett antal allsångskväl-
lar. Dessa brukar uppskattas mycket.  

Kulturpromenad 

Årsta scenfolk har under åren lockat stor 
publik till Göta landsväg och andra 
historiska platser i Årsta. I samverkan 
med Nätverket Rädda Årstafältet har vi 
genomfört en kortare promenad över 
Årstafältet. 

Årstalidens dansbana 

Drottning Kristina 
Kulturpromenad 2013 

Å R S T A S C E N F O L K 
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2016 Med rumpan bar
2018 Oro i paradiset Folklustspel/teater

Under två somrar har vi spelat två av 
Gideon Wahlbergs populära folklustspel 
på Årstalidens dansbana inför en 
entusiastisk publik. Med Årstafrun, som vi 
skrev själva, satte vi nytt publikrekord.

2017 Söderkåkar
2019 Söder om Slussen
2022 Årstafrun

Årsta Kåntry 

I samband med revyföreställningarna 
har vi kunnat konstatera att vi är några 
som är barnsligt förtjusta i countrymusik. 
Så blev det en föreställning med en 

kärlekshistoria uppbyggd runt nya 

svenska texter till välkänd countrymusik.




