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Andra typer av arrangemang (tänka utanför boxen) 
 
Att arrangera scenkonst ligger i en riksteaterförenings själva kärna, men det kostar också en slant. Därför 
kan det vara bra att hitta sätt att få in lite pengar utan att behöva lägga ut så mycket. Då kan man nästa 
gång arrangera scenkonst med mer resurser. Vi har listat några idéer för arrangemang som inte kostar 
så mycket men som kan generera desto mer.  Se denna lista som en inspiration till att tänka lite utanför 
boxen, fyll gärna på med egna idéer på vad som skulle fungera hos er. Det kan också tänkas att ni 
kommer i kontakt med nya målgrupper genom att arrangera lite annorlunda evenemang, så glöm inte 
att ta med information om medlemskapet och er förening! 
 

• Quiz 
Ett ypperligt tillfälle att initiera nya samarbeten med exempelvis caféer eller restauranger 
är att anordna quiz i deras lokaler. Man kan ha tema-quiz och ha återkommande kvällar. 
Exempel på tema är musik, teaterhistoria, platsen/ortens historia eller något mer specifikt 
så som en film eller serie. 
 
Vid samarbete med restaurang eller kafé kan man uppnå en win-win situation där 
restaurangen eller kafét får gäster och ni får en gratis lokal och biljettintäkter. Ta till 
exempel 50 kr per deltagare och vips så kan ni få ihop en fin liten summa. Glöm inte att ha 
en roligt pris till vinnaren, kanske gratisbiljetter till ert nästa scenkonstarrangemang.  
 
• Stadsvandring 
Har ni någon i er förening som kan bygden utan och innan? Varför inte då anordna en 
stadsvandring och berätta om ortens historia. Blanda gärna in offentliga konstverk i 
stadsvandringen. Det är kul att få en mer historisk berättelse kring till exempel skulpturer 
som man kanske går förbi varje dag men inte har tänkt så mycket mer på. Att vara utomhus 
ger möjlighet att hålla avstånd till varandra och få lite frisk luft. 
 
• Berättarkvällar 
Anordna berättarkvällar där deltagarna själva får en möjlighet att berätta något, läsa en 
dikt, ett utdrag från en bok eller en egenupplevd berättelse. Det brukar vara uppskattat och 
kan ge fina möten mellan människor där den muntliga berättartraditionen får stå i fokus.. 
Låt inträdet vara gratis men sälj hembakad fika och kaffe så ger det några slantar till 
föreningskassan. Det är ett enkelt arrangemang som inte kräver så mycket av varken lokal 
eller föreningen. En berättarkväll med fikaförsäljning kan anordnas nästan varsomhelst, 
kanske kan biblioteket vara en samarbetspartner. 
 
• Karaoke-kvällar 
Låter det läskigt? Faktum är att karaoke är en växande och populär underhållningsform. 
Många är sångglada och varför inte umgås och sjunga tillsammans? Det ni behöver är en 
duk där texten kommer rullande, högtalare och en mikrofon. På Spotify finns en uppsjö av 
karaokeversioner av kända låtar i olika genrer, skapa spellistor och sjung! OBS tänk på att 
desinficera mikrofoner emellan, för att göra det så smittsäkert som möjligt. 

 
• Cykelfest 
En cykelfest, eller safari dinner som det också kallas, går ut på att äta middag på tre eller 
fler ställen. Kanske vill ni i styrelsen erbjuda era medlemmar detta och arrangerar det 
hemma hos sig? Deltagaren kommer att äta en komplett 3-rättersmiddag under kvällen, 
hemma hos olika personer för varje rätt. Mellan rätterna kan ni promenera eller cykla till 
nästa plats/hem, umgås mer utomhus och få till en uppsluppen stämning. Varje värd kan 
också bidra med en social lek eller liknande mellan rätterna. 
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• Digital scenkonst 
Ni har väl inte missat Riksteaterns egna playtjänst Riksteatern Play? Flera institutioner har 
liknande tjänster för att tillmötesgå vår hunger på scenkonst. Varför inte bjuda in till en 
scenkonstklubb? Gör på samma sätt som med bokklubben eller filmklubben och bjud in till att 
gemensamt titta på en föreställning med efterföljande diskussion. Ni kan ge eftersamtalet en 
extra krydda genom att berätta om koreografen, manusförfattaren, historien eller varför inte 
bjuda in någon lokal person som på något vis kan kopplas till tematiken. Ni kan tänka på 
samma vis som när ni gör ett kringarrangemang, men förvandla det till en digital upplevelse!  
 
Här hittar ni några teatrar som erbjuder playtjänster och länkar till var ni hittar utbudet: 
 
Riksteatern - https://www.riksteatern.se/riksteatern-play  
Unga Klara - https://www.ungaklara.se/unga-klara-on-demand  
Kulturhuset Stadsteatern - https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/  
Scalateatern - https://www.scalateatern.se/play/  
SVT play scen - https://www.svtplay.se/genre/teater  
Norrlandsoperan https://norrlandsoperan.se/play/  
Dramaten - https://www.dramaten.se/play/?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J-
Ni5E41T6kwHTnbo74C0wmKUmbpu_wFnsuyAVr-_n3Nrnuy1zAcaxoCJTUQAvD_BwE  
Kungliga Operan - https://www.operanplay.se/?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J8-
PIrXudhTS21uExAZgoy1N8-UWUt7Bz-bVZjfkNUnUFj4u6rOgjRoCZIwQAvD_BwE 
 
 


