Stöttning av Världsklass 2017
Sirius i allsvenskan 2017

Sirius Fotboll
Idrott

Sirius är en anrik förening som sedan 1907 verkat för och med Uppsala och dess innevånare. I år
skriverXde ett nytt, historiskt, kapitel i och med spel i allsvenskan. Avancemanget i kombination med
ombyggnad av arenan medför både utmaningar och möjligheter 2017.
Swedish Padel Tour 2017 2-6 juni

Uppsala Padelcenter
Idrott

Uppsala har blivit tilldelade en Swedish Padel Tour-tävling, för andra året i rad. Tävlingen kommer äga
rum på Uppsala Padelcenter och SEB USIF Arena och stora delar av världseliten förväntas vara på plats.
Visitation – Reformation 1 september

Uppsala domkyrka
Kultur

År 2017 kommer det uppmärksammas att det var 500 år sedan reformationen ägde rum. Uppsala
domkyrka manifesterar detta genom att bjuda in konstnären Bill Viola. Amerikanen är en av världens
främsta videokonstnärer. Under hösten kommer Bill att ställa ut åtta videoverk. Två av dessa kommer att
placeras på Uppsala Konstmuseum.
Fotoutställning George Eric & Me 15 sep-15 okt
Uppsala Internationella Gitarrfestival
Kultur
Pattie Boyd är en framgångsrik fotograf och fotomodell från England men som kanske mest är känd för
sina giftermål med George Harrison och Eric Clapton. Hennes medlemskap i Royal Photographic Society
har format hennes liv och där har hon haft möjligheten att studera de stora mästarna och experimenterat
med fotografi och tryckteknik genom hela sitt liv. Utställningen är en del av Uppsala Internationella
Gitarrfestival och kommer att visas på Uppsala Konsert & Kongress från ca en månad innan festivalen
startar.
Uppsala Fotofestival 21-24 september
Uppsala Fotofestival
Kultur
Festivalen genomfördes för första gången under 2010 i syfte att ge amatörfotografer såväl som proffs
enmöjlighet till utställning, samverkan och inspiration. Under 2011-2013 hölls festivalen varje år. Under
2014 beslutades det att det skulle bli en biennal så nu planeras alltså för den femte festivalen.
NanoForum 2017 25-26 september
SwedNano Tech, Uppsala kommun
Vetenskap
NanoForum 2017 är en internationell tvådagskonferens. 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
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priset Nanotech Company of the Year in Scandinavia delas ut. NanoForum har anordnats fem gånger
tidigare och är den ledande nationella mötesplatsen för nanoteknikindustrin i Sverige.
BUSIG 2017 16-21 oktober
Gottsunda Dans & Teater
Kultur
Barn och Unga Scenkonstbiennal i Gottsunda, BUSIG, genomförs 2017 för fjärdegången.
Scenkonstfestivalen i gottsunda innehåller olika programpunker och produktioner där samtliga
programpunkter är kostnadsfria för besökarna.
Uppsala Talks 23-29 oktober
Uppsala Internationella Kortfilmfestival
Kultur
Uppsala Talks är en del av Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Festivalen arrangeras en vecka i
oktober varje år och visar film för alla åldrar från 4 år och uppåt. Festivalen besöks varje år av 9 00010 000 besökare. Under många år har även seminarier, föreläsningar och paneldiskussioner arrangerats
som en fördjupande del av festivalprogrammet. Seminarieprogrammet riktar sig till filmbransch, unga
filmskapare och inte minst en intresserad allmän festivalpublik.
Uppstart 2017 21 november
Infinity & Beyond AB
Vetenskap
Uppstart has quickly become recognised across Sweden as being one of the largest technology
conferences in Sweden. 6 events have taken place so far, growing from 300 people initially to the latest
with over 1000 participants. The event is targeted at technology startup companies, investors, students,
and stakeholders including startup support networks and industry press. The event is free for people to
attend and provides a full day of activities from world class speakers to listen to on stage, to networking
opp
Uppsala Tar Ansvar 14 november
Relation AB
Arrangemanget har funnits i fyra år och är en del av Relation ABs arbete för deras medlemmar samt
Uppsalas näringsliv. Målet med denna dag är att nå ut och skapa en förståelse för vad CSR står för och
hur man med enkla medel kan bidra till en bättre värld och ett mer hållbart samhälle.
Storvretacupen 27 dec 2017- 6 jan 2018
Storvreta Innebandyklubb
Idrott
Storvretacupen startades för 25 år sedan och har under åren byggts upp till att vara världens största
innebandyturnering med ca:14 000 deltagare. Logistiskt och formatmässigt kan den jämföras med
evenemang som Stockholm Maraton och Vätternrundan.
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2018
Nordenkampen 10 februari
Uppsala IF Friidrott
Idrott
Nordenkampen är en landskamp i Friidrott som genomför årligen under en dag. 2018 arrangeras det i
Uppsala på IFU Arena.
SM finalerna i Bandy 17 mars
Destination Uppsala
Idrott
Mellan åren 1991-2012 har bandyfinalen spelats på Studenterna i Uppsala. De senaste fem åren har
finalerna spelats på olika arenor i Stockholmsregionen men är nu tillbaka i Uppsala.
Lördagen den 17 mars spelas både dam- och herrfinal. Månaden innan kommer kringaktiviteter märkas av
i staden, som exempel bandygalan.
SM final i Badminton 21 april
Svenska Badmintonförbundet i samarbete med Fyrisfjädern
Idrott
SM finalerna i badminton har tills för tre år sedan arrangerats som hemma och bortamatcher. För tre år
sedan beslöts att arrangera en direkt avgörande final. 2018 spelas finalen för första gången i Uppsala, i
IFU arena.
Yrkes-SM 25-27 april
Uppsala kommun i samarbete med Worldskills Sweden
Yrkes-SM är ett återkommande evenemang som syftar till att höja kvalitet, status och intresse för yrken
och yrkesutbildningar i Sverige. Genom Yrkes-SM kommuniceras möjligheterna att välja en gymnasial
yrkesutbildning genom att arrangera yrkestävlingar, ge möjlighet att prova på olika yrken och få tillfälle
att prata och lyssna till yrkeskunniga personer. Tävlingarna kvalificerar för en plats i det svenska
Yrkeslandslaget.
Scandinavian Race in Uppsala 10-13 maj
Upsala Cykelklubb
Idrott
Skandisloppet är världens äldsta kontinuerligt arrangerade cykeltävling. Den 110:e upplagan genomförs
2018 under namnet “Scandinavian Race in Uppsala” och lockar professionella cyklister från hela världen.
Tävlingen genomförs i centrala Uppsala. Under 2018 etableras damloppet ”Tour of Uppsala” med tre
etapper, riktat till yttersta världseliten.
Uppsala Bike Weekend
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 minsta. Dessutom arrangeras en cykelmässa under samtliga dagar.
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Linnés Trädgårdsfest 19 maj
Linnésamverkan genom Destination Uppsala
Kultur
Sedan Linnéjubileet 2007 har Linnés födelsedag uppmärksammats i Uppsala. 2018 kommer firandet äga
rum längst med Årummet och inne i Linnéträdgården. Det kommer finnas barnaktiviteter, 1700-tals
marknad och scenprogram.
GropenExtreme 26-27 maj
GrpnX Sverige AB
Idrott
Gropen Extreme hinderlöpartävling startade 2015 och genomförs nu för fjärde året i rad. Visionen med
Gropen Extreme var att starta en hinderlöpartävling (OCR) i Uppsala där alla oavsett bakgrund kunde vara
med, samtidigt som tävlingen skulle locka elit inom OCR och dra publik till tävlingen.
Hinderlöpartävlingen äger rum i Sunnersta gropen och vänder sig till stora som små.
Kulturernas Karneval 26-27 maj
KulturAlla
Kultur
Kulturernas Karneval är en festival fylld med konserter, dansföreställningar, workshops, teater, mat- och
hantverksmarknad och barnaktiviteter. Evenemanget har även ett karnevalståg. Under sina 9 år har
evenemanget blivit ett av Uppsalas största evenemang; 2017 hade festplatsen 12000 besökare.
Uppsala Triathlon 9-10 juni
Svenska Triathlonförbundet
Idrott
Uppsala Triathlon är på kortdistans och har arrangerats 2014-2017 i centrala Uppsala där deltagarna är
barn, ungdom och motionärer i alla åldrar samt elitaktiva. Tre gånger har arrangemanget utgjort Svenskt
Mästerskap.
CleanTech juni
Håll Ut Ekonomiskförening
Vetenskap
CleanTech for Sustainable cities will be an event that will showcase the best innovatiive solutions witch
took part in the innovation competition called CleanTech Challenge ; one of the most renowned
competitions on clean an sustainable technologies in Sweden.
Sweden Euro Floorball Tour 2-4 november
IFU Arena AB
Idrott
Euro Floorball Tour är en årligen återkommande innebandyturnering för landslag från Finland, Tjeckien,
Schweiz och Sverige. Turneringen arrangeras för herrar samt U19 herrar.
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