Stöttning av Världsklass 2018
Sirius i allsvenskan 2018

Sirius Fotboll
Idrott

Sirius är en anrik förening som sedan 1907 verkat för och med Uppsala och dess innevånare. 2017 skrev
de ett nytt, historiskt, kapitel i och med spel i allsvenskan. Andra året i Allsvenskan i kombination med
ombyggnad av arenan medför både utmaningar och möjligheter.
Datorfestivalen Birdie 10-13 maj

Föreningen Birdie
Kultur

Birdie startade 1993 i Uppsala. Man samlades för att hacka kod, programmera, skapa grafik, animerad film
och skapa demos. Att spela dataspel och esport på LAN är ett senare påfund. Själva kärnan av Birdie är
fortfarande ”scene” där man tävlar i att skapa och programmera.
6 sjöar 11 augusti

Föreningen 6 sjöar
Idrott

För tredje året i rad genomförs loppet 6 sjöar. Spring ett maraton, ett halvmaraton, ett kvartsmaraton eller 5,5
km. alla lopp spring runt olika sjöar med startpunkt Fjällnora för samtliga lopp.
The Nordic Gardener hos Linné hösten 2018

Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet
Kultur

Trädgårdsprofilen och programledaren John Taylor skall ut på sin första Norden-resa. John kommer att bjuda
TV-tittare i hela världen på en vacker och lärorik resa genom trädgårdar och natur. Resan tar tittaren till
fantastiska anläggningar som ingår i nätverket “Swedish Society of Public Parks and Gardens”. Uppsala
linneanska trädgårdar är en av medlemmarna i nätverket och kommer att medverka i ett av de åtta
programmen med fokus på Uppsala och Linné.
Uppsala Internationella Gitarrfestival 10-14 oktober

Kultur

Festivalen är en av Uppsalas största och mest omtalade festivaler. I år är det 15 års jubileum för
Gitarrfestivalen och en galakonsert kommer att genomföras den 13 okt.

The Hiphop Symphony 15 okt

Uppsala Blåsarsymfoniker
Kultur

Uppsala Blåsarsymfoniker (UBS) är en ung symfonisk blåsorkester på hög konstnärlig nivå. UBS är nyblivna
svenska mästare med den högsta totalpoäng som någonsin utdelats. I ett unikt projekt kommer UBS att
samarbeta med Uppsala Loves Hiphop (ULH) och Gottsunda Dans & Teater. ULH danskompani består av fem
unga kvinnor med en framgångsrik karriär såväl nationellt, som internationellt inom hiphop och breakdance.
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Fanny och Alexander – Utställningen 15 okt-14 nov

Uppsala Internationella kortfilmfestival
Kultur
2018 firas 100-årsjubileet av Ingmar Bergmans födelse. För att uppmärksamma arrangerar Uppsala
Internationella Kortfilmfestival, i samarbete med Upplandsmuseet och Stiftelsen Ingmar Bergman, en utställning
om historien bakom Bergmans Uppsalafilm Fanny och Alexander. Fanny och Alexander är en av Ingmar
Bergmans mest omtyckta och storslagna filmer och är den film som har tydligast koppling till Uppsala, då
filmen är inspelad här i staden. Utställningen består av dokument, bilder och berättelser om den 25 år långa
processen från idé till färdig film.
Green Investment Day 18 okt

Connect Uppsala och UIC
Vetenskap
Connect Uppsala och UIC har på olika håll sett att intresset för Cleantech och miljöteknik har ökat. Både
bland entreprenörer och innovatörer men även bland investerare. För att möta dessa grupper skapar vi en
mötesplats. Under en dag genomförs föreläsningar, monterutställning, nätverkande samt bolagspitchar i
tävling inför jury bestående av riktiga investerare.
Uppstart 2018 3 november

Infinity & Beyond AB
Vetenskap

Uppstart har snabbt blivit känt som en av Sveriges största techkonferenser med över 1000 deltagare. Den har
genomförts sju år I rad. För tredje året kommer konferensen att vara förlagt på Uppsala Slott. Eventet vänder
sig till teknologiska start-ups företag, investerare, studenter, branchpress och övriga intressenter.
NanoForum 2018 23 november

SwedNano Tech, Uppsala kommun
Vetenskap

NanoForum 2018 är en internationell endagskonferens. Syftet med konferensen är att ge en övergripande
bild av aktuell nanoteknologi. Konferensen gör nedslag i entreprenörskap och forskning med anknytning till
nanoteknik. Under konferensen arrangeras en företagsutställning och priset Nanotech Company of the Year in
Scandinavia delas ut.
Allt ljus på Uppsala 1-18 november

Destination Uppsala
Kultur

1 november tänds den sjätte upplagan av Allt ljus på Uppsala (ALPU) där ljusinstallationer lyser upp
citykärnan under en av årets mörkaste månader. I 2018 års upplaga av ALPU satsa s det på den
konstnärliga höjden. Temat för festivalen kommer att vara 100-årsjubiléet av Ingmar Bergmans födelse. Han
föddes den 14 juli 1918 i Uppsala och mellan den 1–18 november kommer hans arbete inspirera och gå
som en röd tråd genom ljusfestivalen.
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2019
SM finalerna i Bandy 23 mars

Destination Uppsala
Idrott

Bandyfinalerna är sedan i fjol tillbaka i Uppsala efter fem år i Stockholmsregionen. Fredag den 22 mars
spelar ungdomsfinalerna och under lördagen spelas dam- och herrfinal.
Uppsala SciFest 7 – 9 mars

Uppsala universitet
Vetenskap

SciFest är en vetenskapsfestival som riktar sig mot främst barn och unga. SciFests syfte är att väcka nyfikenhet
och intresse för vetenskap hos barn och unga, synliggöra verksamhet som pågår i Uppsala med omnejd samt
på sikt leda till ökad rekrytering till högre studier.
Uppsala Bike Weekend 17 – 19 maj

Sprocket Event AB
Idrott

En hel helg med olika cykelevenemang så som lopp för såväl stora som små. Bland annat Pelle Svanslös
Cykeldag för de allra minsta.
Uppsala Fotofestival 26 – 29 september

Uppsala Fotofestival
Kultur

2019 är det dag för den sjätte upplagan av Uppsala Fotofestival. Festivalen startades med syfte att ge
amatörfotografer såväl som proffs en möjlighet till utställning, samverkan och inspiration och har växt så det
knakar genom åren. Runt 10 000 besökare deltog på något sätt under den senaste festivalen som
genomfördes 2017.
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