
 

 

     

 

 

 

Fasta stadsdelsförvaltning 
www.facebook.com/seniorfarsta 

Seniorverksamheten i Farsta 

Juli och Augusti 2022  
Aktiviteter för seniorer 

Onsdagar   i Ladan på Farsta gård 
6 juli kl. 14.00 Seniorduon 
Janne & Eddy. Erfarna musiker och underhållare som tar med publiken på en nostalgisk 
resa med mycket igenkänning. Allsång, skrat och berätelser från 50- 60- och 
70-talen. Svensktopp, Rock ’n’ roll & 60-talspop med glada och medryckande låtar! 

13 juli kl. 14.00 Olle & Rolle- Blues Duo 
En blues-duo som spelar den gamla akustiska bluesen. 

20 juli kl. 14.00 Åke Hellman 
Skärgårdsspelman Åke Hellman bjuder på genuin underhållning på dragspel. Åke är 
underhållare och f.d. ordförande i Sveriges Dragspelares Riksförbund. 

27 juli kl. 14.00 Ninna Gudmundsson- Som elden är min själ 
Visartist, musiker och kompositör från Hökarängen. Tar plats vid fygeln med egna 
och andras sånger. En poetisk konsert om drömmar, längtan, mänskliga betraktelser, 
och somrig lekfullhet, i sång, piano och folkmusik 

3 augusti kl. 14.00 Ola Hedén och Göran Martling 
”Grovdoppa”, Allan Edwall skrev underfundiga, vemodiga, roliga, dystra och kluriga 
texter, som han ofa sjöng själv och som vi lärt oss älska. Ola har blivit något en 
handelsresande i Allans visor, och Göran spelade ofa till Allan själv, framför allt på 
Teater Brunnsgatan 4. 

10 augusti kl. 14.00 Helena & Anders 
En dof av 60-tal blir det när Helena Eriksson sjunger valda guldkorn ur Monica Zeterlunds och Cornelis 
Vreeswijks repertoarer. Med sig har hon Anders Färdal på gitarr - en virtuos jazzmusikant som vet hur man 
får det at svänga! 

24 augusti kl. 18.00 Maddox 
Glada musiker med Rock & Roll, blues och pop. 
The Maddox bjuder på rockmusik från 60-talet till 90-talet. 
Et samarbete mellan: PRO Farsta, Gubbängens Fritidsträdgårdar och Farsta stadsdelsförvaltning. 

Övrigt 
Fredagen 26/8 Gröna Lund. Avfärd från Tuben kl.15.00 
Anmälan till Hannes 8/8-19/8 på numret 08-508 183 39 eller 
på e-post: hannes.hellgren@stockholm.se 

Frilufsveckan 29/8-2/9 på Mötesplats Fagersjö. 
Mera info kommer i augusti. 

Hannes tn: 08-508 18 339  
Helene tn: 08-508 19 629 
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