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Kom hit och njut, skratta, gråt en 
skvätt eller låt dig svepas med i 
underbara klanger. Här på UKK blir 
livet lite mer levande och lite mer 
färgstarkt!

På UKK brinner vi för att skapa stora 
upplevelser som gör att människor väx-
er, oavsett om de besöker oss som kon-
sertpublik eller konferensdeltagare. 

I år växlar vi upp vår målsättning att  
fylla programmet med ännu mer spän-
nande musik på våra scener från hela 
världen och för hela Uppsala. Genom 
samarbeten med ledande lokala, natio-
nella och internationella aktörer pre-
senterar vi världsstjärnor från Norden 
och länder som Kuba, Tyskland, Benin, 
Österrike, USA och Iran. På UKK får du 
som publik ett unikt smörgåsbord av 
konserter i världsklass.

Och som en av Uppsalas ledande kon-
ferensarenor är vi en plats för nya kon-
takter, nya kunskaper och nya möjlighe-
ter. Här växer man, här skapas fram- 
tidens Uppsala.

Vi tror på Uppsala och vi tror på musi-
kens kraft. Med vårt utbud bidrar vi till 
ett Uppsala som är roligare och mer 
attraktivt att leva, verka och etablera 
sig i. För alla åldrar, smaker och förut-
sättningar. Tillsammans med er formar 
vi den stad vi vill ha.

Vi satsar också mer på publikupplevel-
sen i huset, med fokus på konserternas 
inramning – en mer välkomnande entré, 
skönare belysning, DJ:s och andra hap-
penings. Du kommer också kunna ta 
med din dryck från baren in till konser-
ten. Allt för att få hela huset att vibrera 
av musik och liv. Därför har vi bjudit in 
lokala klubbarrangörer och kulturprofi-
ler att hitta på nya inslag som hjälper 
oss att föra UKK uppåt och framåt mot 
en ännu mer attraktiv och inbjudande 
mötesplats för alla!

Henrik Lillsjö
VD och konstnärlig ledare 
Uppsala Konsert & Kongress

– Redhorn Jazzfest är något jag 
velat göra väldigt länge, säger  
Nils Landgren. UKK är den perfekta 
platsen för detta och tände på idén, 
så nu blir det äntligen av! 

Trombonisten Nils Landgren är en av 
några utvalda musikprofiler som bjudits 
in för att kurera olika riktningar i UKK:s 
program. Tillsammans presenterar vi 
flera evenemang inom jazz och improvi-
serad musik under året. Först ut blir allt-
så Nisses egen jazzfestival 
– Den röda tråden är bra musik, fortsät-
ter han. Hög kvalité, överraskande, 

coolt och generöst. Vi vill vara en till-
gänglig mötesplats för musikintresse-
rade, för musiker och lyssnare. Allt sker 
i en stor sal med flera scener och utan 
långa pauser. Så mycket musik som 
möjligt, helt enkelt! 

Storbandstechno med full kraft 
Jazzrausch Bigband från München, som 
begår Skandinavienpremiär på festiva-
len, är en av de största bokningarna. Det 
är ett ungt band med ett helt eget ut-
tryck i gränslandet mellan klubbmusik, 
storbandsjazz och improviserad musik.  

– De har en fantastisk kraft, säger Nils. 
Toppklass solister, massor av humor 
och det svänger så att man blir glad! 

Mässan Uppsala Vin & Deli är ett 
självklart inslag i vårprogrammet på 
UKK. Samarbetet med Svenska 
Dryckesmässor är en publiksuccé 
som lockar besökare i tusental och 
växer för varje år. 

I mars är det dags igen och som vanligt 
står dryckeskunskap i fokus när utstäl-
lare från när och fjärran samlas för att 
presentera vinnyheter, spännande deli-
katesser och fantastiska smaker!

– Intresset för mat och dryck är enormt, 
säger UKK:s projektledare Lotta Ahlbin. 
Därför är det extra roligt att erbjuda en 
sådan kvalitativ och trevlig smakmässa 
till besökarna i Uppsala.

En av årets nyheter är samarbetet med  
The Wine Hub som guidar till rätt val av 
dryck i kombination med mat.

Uppsala Vin & Deli 2023 
Fredag 24/3 14.00–20.00
Lördag 25/3 12.00–19.00 

Jazz för alla med Nisse Landgren
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Uppåt, framåt – det är dit vi ska!

"Jag kommer att bjuda på en  
bred tolkning av jazz. Det finns 
jazz och improviserad musik för 
alla, man ska bara hitta rätt.

Nils Landgren
Trombonist och festivalgeneral

"Vi vill att besökarna ska inspi-
reras, lära sig nya saker och få 
med sig kunskap om producen-
ternas hantverk. Vin & Deli ska 
vara en plats där man kan odla 
sitt intresse. Det handlar om att 
dricka och äta bättre – inte mer. 

Hanna Wreeth
Svenska Dryckesmässor

Klassisk stjärnglans 
I höst återvänder Nils Landgren med ett 
spännande projekt där han samarbetar 
med gräddan av Europas klassiska mu-
siker. I programmet Hope Meets Land-
gren spelar han tillsammans med den 
brittiske violinisten Daniel Hope, en av 
vår tids mest mångsidiga och kreativa 
artister inom den klassiska konstmusi-
ken. Bakom sig har de en av världens 
främsta ensembler i sitt slag – Zurich 
Chamber Orchestra. På kvällens reper-
toar står musik av Bernstein, Sting och 
Landgren själv. 

Redhorn Jazzfest 
Lördag 6/5 15.00–24.00 | Sal D 

Hope meets Landgren 
Söndag 8/10 19.00 | Stora salen 

Daniel Hope

Jazzrausch Bigband

Nils Landgren

Dofta, smaka, lära, njuta!

Det blåser upp när Uppsala Blåsar-
symfoniker möter blåsmusikens 
världselit under två konserter med 
stor dynamik, från lugn bris till full 
orkanstyrka. 

I år kan du se några av världens absolut 
bästa blåsmusiker här på UKK. Uppsala 
Blåsarsymfoniker, en av Sveriges främ-
sta amatörblåsorkestrar, ger två kon-
serter med samtida svensk musik i stort 
format tillsammans med en hel rad 
stjärnsolister.

Först ut hör vi träblåsaren, komposi- 
tören, arrangören och nyliga Grammy- 
vinnaren Magnus Lindgrens verk Years 
of Sound. Han medverkar själv som flöjt-
solist vid sidan om Sveriges meste jazz-
kosmopolit Nils Landgren på trombon 
och oefterhärmlige klarinettvirtousen 
Martin Fröst. Vi ser också välbekanta 
Malena Erman, en av våra interna- 
tionellt mest erkända sångröster, och 
Trio X på scenen. Verket skrevs för 
Kungliga Musikaliska Akademiens 250- 
årsjubileum häromåret, och har nu bear-
betats för detta exklusiva tillfälle. 

– För oss i orkestern är det förstås en 
stor ära och glädje att få spela den här 
spännande musiken tillsammans med 
otroliga musiker och förebilder som det 
här gänget – och dessutom på hemma- 
plan, säger Oskar Kåver, ordförande för 
Uppsala Blåsarsymfoniker. 

En brassdröm går i uppfyllelse 
Som brassmusiker är Oskar om möjligt 
än mer upprymd över nästa konsert. Då 
uruppförs den svenske tonsättaren Per 
Eglands Three Mute Tenors med trom-
bonvärldens tre giganter som solister: 
svenske Christian Lindberg, amerika-
nen Joe Alessi och britten Ian Bousfield. 

– Professionella trombonister från hela 
Sverige har hört av sig och undrar om 
det verkligen är sant att de kommer hit. 
Jo, det är sant, och vi är minst sagt stol-
ta över den möjligheten! 

Europamästerskapen nästa 
Uppsala Blåsarsymfoniker är vana att 
satsa hårt när det gäller och ställer re-
gelbundet upp i orkestertävlingar. De är 
regerande svenska mästare i sin disci-
plin och snart är det dags för nästa mäs-
terskap. 

– I början av maj åker vi till Amiens i 
Frankrike och ECWO, EM för blås- 
orkestrar. Det är hård konkurrens och en 
stor utmaning, men vi siktar på en hög 
placering, säger Oskar Kåver. 

Vi håller tummarna och ser fram emot 
att välkomna dem tillbaka till Uppsala 
när det är dags för konsert. Med den 
samlade musikaliska kompetens som 
återfinns på scenen under dessa kvällar 
vågar vi lova att de kommer att ta er som 
sitter i publiken med storm! 

Years of Sound 
Söndag 21/5 19.30 | Stora salen 

Three Mute Tenors 
Lördag 2/9 19.00 | Stora salen

Tidigare i år inledde vi ett samarbete 
med kulturorganisationen Selam för 
att bredda konsertutbudet med fler 
internationella stjärnor och mer 
färgstarka kulturupplevelser. 

– Tillsammans med Selam skapar vi ett 
musikprogram med artister i världs-
klass, säger UKK:s vd Henrik Lillsjö. Må-
let är att vi med förenade krafter kan dra 
stora stjärnor till UKK och ytterligare 
förstärka Uppsala som en internationell 
och mångfacetterad musikstad. 

UKK x Selam är en flerårig satsning 
med målet att presentera tre till fyra 
konserter per år där vi fokuserar på mu-
sik och artister som har kopplingar Afri-
ka, Karibien och Latinamerika. Vi hopp-
as nå både den vana kulturpubliken och 
minoritetsgrupper i staden. Målsätt-
ningen är också skapa upplevelser med 
tillräcklig dragkraft för att få publik att 
resa till Uppsala. 

Sedan 1997 har Selam breddat svenskt 
kulturliv och tagit svensk musik ut i värl-
den. De driver också olika utvecklings- 
och biståndsprojekt inom kultur i flera 
afrikanska länder. 

Kidjo och Los Van Van – bara i Uppsala 
Under våren 2023 är vi stolta att presen-
tera två Sverigeexklusiva konserter till-
sammans med Selam. 
Angelique Kidjo kallas ”den ohotade 
drottningen av afrikansk musik” och hyl-
las vid sidan om sitt artisteri som en av 
vår tids mest inspirerande personer för 
sitt stora engagemang i freds- och rätt-
visefrågor. 

UKK i blåsväder Med UKK x Selam tar vi  
världen till Uppsala

"Efter tjugofem års arbete  
i Stockholm känns det fan-
tastiskt att sprida Selams 
vision i andra delar av landet.

Teshome Wondimu
Grundare och vd, Selam

"Vi vill skapa tillfällen där 
människor kan mötas över 
språk- och generations-
gränser och hitta gemenskap  
i fantastisk musik. 

Henrik Lillsjö
VD och konstnärlig ledare, UKK

"Jag kan inte riktigt ta in det!  
Det är som en overklig dröm. 
Tänk dig att Sirius toppar laget 
med Messi, Ronaldo och Zlatan i 
en allsvensk match på Studen-
ternas. Så stort är det i vår värld. 

Oskar Kåver
Ordf. Uppsala Blåsarsymfoniker

Los Van Van spelar en central roll i ku-
bansk musikhistoria och kommer alltid 
att vara en del av den levande salsakul-
turen – på Kuba och i Latinamerika och 
bland musik- och salsaälskare i alla ge-
nerationer världen över. 

Vi bjuder också in spännande DJ:s och 
artister som spelar före och efter kon-
serterna för att skapa minnesvärda hel-
hetsupplevelser fyllda av musik, dans 
och glädje! 

Angelique Kidjo 
Lördag 20/5 19.30 | Stora salen 

Los Van Van  
Salsafest med legendarer 
Måndag 5/6 19.00 | Sal D 
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Nassim Non Stop
Non stop kul, varje minut, från start till 

slut! Nassim Al Fakir bjuder in till 
fartfyllda lördagar för hela familjen! 

Laddad med all sin energi och lekfullhet 
fixar han ett färgsprakande program –  

varje gång med ett nytt tema. Huset fylls 
av skojiga aktiviteter, prova-på, 

pop-up-konserter, DJ:s, disco och såklart 
en massa god mat och fika. Nassim och 

hans kompisar spelar musik, hittar på bus 
och vill man så sjunger man med.   

Barn 3–100 år 175 kr, 
barn 0–2 år fri entré men biljett krävs. 

Lördagar 10.00–15.00 
Konsertstart i Stora salen 13.00

Mellotema 4/3
Stor premiär – nuuuuu kör vi! Mellofeber 
med Nassim och husbandet, pysselwork-
shop, instrumentprovning och familjedisco. 
Sagotema 1/4 
Kända sånger och musik från älskade sagor 
och filmer. En heldag i sagornas välrd! 
Jazztema 29/4
Nassim ♥ jazz! Svängiga toner och massor 
av blås fyller huset.
 
Höstens datum 26/8 21/10 2/12
Senaste nytt på ukk.se/nassim

Bamse och sjörövarskatten 
En nyskriven och interaktiv familjeföreställ-
ning där publiken får hjälpa Bamse och Lille 
Skutt att hitta den försvunna skatten före 
sjörövarna. 315 kr, barn 0–1 år fri entré
men biljett krävs. 
Söndag 26/11  14.00 | Stora salen 

"Roligt tillsammans, det är 
kärnan. Jag brinner för att 
göra grejer som är jättekul  
för barn, men som vuxna 
också kan tycka är skoj. 
Nassim Al Fakir

Carte Blanche
Allt är hemligt och överraskningsmomentet 

dubbelt! Nyligen 20-årsjubilerande Trio X 
bjuder in två gäster som är hemliga för 

publiken. En av gästerna bjuder in ytterligare 
en gäst – som blir hemlig även för trion!  

Här får musikernas lekfullhet stort spelrum 
och den avspända atmosfären sprids i hela 

lokalen. Arrangeras av Musik i Uppland 
med stöd av Musikens Hus Vänner. 

Fri entré
16.00 | Sal D

Restaurangen öppnar 14.00

Lördag 15/4 Lördag 3/6

Stockholm Voices
Jazz som slår ut i full blom! Vokaljazzkvartett 
bjuder på precisionsslipad stämsång med 
personliga och ekvilibristiska röster. Till-
sammans med fyra flyhänta musiker skapar 
de ett sällsynt tajt sound med sina arrange-
mang av titlar ur såväl den amerikanska som 
den svenska sångboken. Denna kväll släpper 
gruppen sitt andra andra album New Horizon, 
en hyllning till Paul McCartney och hans rika 
musikskatt! Presenteras av UKK x Uppsala 
Jazz Club. 275 kr
Fredag 10/3 19.00 | Sal B

Lisa Nilsson &  
Ekdahl-Bagge Big Band
You Must Believe in Spring  
Vårkänslorna svallar när Lisa Nilsson möter 
uppmärksammade Ekdahl-Bagge Big Band, 
ett av Stockholms mest intressanta storband 
med många av den nya jazzgenerationens 
främsta instrumentalister och solister i 
sektionerna. Konserten är en hyllning till 
våren, livet och musiken med en repertoar 
som spänner över flera stilar och språk.  
Räkna med många älskade evergreens från 
Sverige och Brasilien i delikata arrangemang! 
Presenteras av UKK x Uppsala Jazz Club.
295 kr
Söndag 2/4 19.00 | Stora salen 

Mnozil Brass 
Phoenix
Blåsarfenomenet från Österrike är tillbaka 
med sin hejdlösa blandning av musikalisk 
virtuositet och fysisk humor på absolut 
högsta nivå! Efter trettio år tillsammans  
på scen räknas septetten som en världens 
främsta mässingsensembler, med en reper-
toar som sträcker sig från klassisk musik och 
opera via schlager till pop och jazz, framförd 
på bleckblåsinstrument i alla storlekar och 
utföranden. Med stöd av Musikens Hus 
Vänner.  495 kr
Fredag 28/4 19.00 | Stora salen

Redhorn Jazzfest
Tillsammans med legendaren Nils ”The Man 
with the Red Horn” Landgren presenterar vi 
en helt ny endagsfestival med improviserad 

musik i alla dess former och färger! 
 På programmet står flera akter på olika 

scener. Presenteras av UKK x Uppsala Jazz 
Club. Åldersgräns 13 år. 595 kr

Lördag 6/5 15.00–24.00 | Sal D

Jazzrausch Bigband (DE) 
För första gången i Sverige! Hyllat band  
som blandar storbandsjazz och modern 
klubbmusik i en oemotståndlig scenshow. 

Lars Danielsson Liberetto 
En suveränt samspelt och starkt samman- 
svetsad kvartett internationella stjärnmusiker. 

Ida Sand 
Gripande jazz, blues och soul med en av  
våra vassaste artister backad av mäktigt 
kompband. 

Flera artister tillkommer. 

  Barn   Jazz 

Hitta våra  
spellistor på 
spotify.com 
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På turné genom 
Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk. 
Kommuner, regioner och län samverkar 

kring ett gemensamt uppdrag att 
möjliggöra turnéer för scenkonst av 

nationella och internationella koreografer 
och kompanier. Relevant, spännande  
och högklassigt! På UKK i samarbete  

med Region Uppsala. 
19.00 | Sal B

Sidney Leoni – Fly 15/4 
I en hybrid av dans och film följer vi den le-
gendariske koreografen Vaslav Nijinsky och 
hans idoga dagboksskrivande. Nedplitade 
fragment vittnar om en psykos på väg mot 
schizofreni. I ett historiskt epos blandas 
fakta med fantasi, och konstnärer – levande 
och döda – samlas för att påminna oss om 
det viktigaste: kärleken. Av den franske 
koreografen, dansaren och filmaren Sidney 
Leoni. 200 kr

Philip Berlin – Le scénario 8/9 
Upplev ett överdådigt grand jeté-maraton 
när koreografen Philip Berlin undersöker 
dansens expansiva hopp. I ett oupphörligt 
regn av konfetti svävar dansarna över 
scenen i en rad finaler som oavbrutet 
avlöser varandra. Snabbt, kraftfullt och 
komplext till ljuva toner av postpunk. 150 kr 

Matilda Fleberg x VAZ 13/11 
Zirkonen 
En modern skapelsemyt ackompanjerad 
afro-nordiskt futuristiska klanger. Under en 
cirkulär tidsresa slungas vi in i en utopi och 
vräks ut i en dystopisk apokalyps. Hur låter 
det när naturen vänder sig mot människan? 
Och i vilket BPM slår ett artificiellt hjärta? 
Koreografen Matilda Fleberg och 
musikduon VAZ söker svaren. 150 kr

Elevföreställningar
Dansföreställningar med elever  

från Uppsalas dansskolor. 

Skapa dans 
Regional tävling för unga danstalanger  
och koreografer. 50 kr, student, ungdom 
arbetssökande och pensionär fri entré 
men biljett krävs.
Lördag 18/3 16.30 | Sal B 
Uppsala Danscenter 
Biljettsläpp senare i vår
Lördag 10/6 
Edge Dance 
Biljettsläpp senare i vår
Söndag 11/6  

  Dans 
Petter
Hälsa Stockholm 
Sedan debuten 1998 har Petter byggt ett mindre 
imperium som artist, författare, sommelier, 
krögare, konstnär och föreläsare. Han har fått 
otaliga priser och utmärkelser och är nu aktuell 
med sitt femtonde album Hälsa Stockholm  
och en rikstäckande turné. Åldersgräns 18 år  
(13 år i målsmans sällskap). 630 kr
Fredag 3/3 19.30 | Stora salen

Bob Hund
Den overkliga sanningen om Bob Hund
Tragikomisk föreställning med Sveriges 
främsta kultband som försöker reda ut hur allt 
började och vem som egentligen stjäl all upp-
märksamhet... Skall du hänga med? Ja!! 525 kr
Lördag 4/3 19.30 | Stora salen

Anna Ternheim
Efter flera år i New York är den hyllade och 
mångfaldigt prisade artisten och låtskrivaren 
tillbaka i Sverige. I höstas medverkade hon i 
TV4:s långkörare Så mycket bättre. Nu gör hon 
en omfattande turné med en strid ström av 
personliga låtar och tolkningar på repertoaren. 
Support Amanda Werne (Slowgold). 
Åldersgräns 13 år. 630 kr
Lördag 11/3 19.00 | Stora salen

Nils Frahm 
Music For Uppsala  
Filmiskt, stämningsfullt och precist i gräns-
landet mellan klassiskt, ambient och electronica  
när kompositören från Berlin gör en unik konsert 
för Uppsala. Med stöd av Musikens Hus Vänner. 
Åldersgräns 13 år. 300–450 kr
Lördag 18/3 19.30 | Stora salen 

Imagine Uppland 2023 
Regionfinal 
Imagine Sweden är Sveriges bredaste live-
musiktävling för unga mellan 13 och 21 år. 
Möt morgondagens talangfulla stjärnor! 
Arrangeras av Musik i Uppland. 70 kr, 
barn- och unga upp till 21 år 20 kr
Söndag 26/3 18.00 | Sal B 

Lasse Stefanz
Så har du aldrig sett dem förut!
De har sålt miljontals skivor, vunnit impo-
nerande fyra Grammisar och ett otal Guldklavar, 
dansbandsbranschens stora pris. De har 
medverkat i Melodifestivalen och mängder av 
radio- och tvprogram. Som allra bäst trivs de  
på scen, när svetten lackar. Och nu får vi se  
dem där i rampljuset, men på ett helt nytt sätt! 
Åldersgräns 13 år. 545–645 kr
Onsdag 12/4 19.30 | Stora salen

Molly Hammar
All my friends
Trots sin unga ålder har Molly hunnit med 
mycket – hon har släppt flera stora hits, sålt  
ut spelningar i London, röstskådespelat i stor-
filmen Lejonkungen, vunnit en Rockbjörn för 
sitt livegenombrott och spelat på Lollapalooza. 
Nu gör hon sin största turné hittills med final 
här på UKK!  525 kr
Söndag 23/4 19.00 | Stora salen

Thomas Di Leva
Changes
Thomas Di Leva är tillbaka med sin kritiker-
rosade David Bowie-hyllning. En fascinerande 
konsertresa i tid och rum där du får njuta av 
Bowies allra största hits, varsamt uppsydda för 
att passa Di Levas nya kostym. Åldersgräns 13 
år. 595 kr
Torsdag 4/5 19.30 | Stora salen 

Hansson de Wolfe United  
Det älskade bandet Hansson de Wolfe United 
återuppstår och bjuder på helt nytt material 
blandat med välbekanta låtar, levererade med 
det unika soundet och Lorne de Wolfes 
omisskännliga röst i behåll. 630 kr
Torsdag 8/6 19.00 | Stora salen

Ane Brun
The 20th Anniversary Tour 
I år firar den älskade norsksvenska artisten  
20 år på scen och skiva med en stor Europa-
turné. I november når hon Uppsala och utlovar 
en kväll med ett fantastiskt band och alla de 
bästa låtarna från karriären! Åldersgräns 13 år.  
475 kr 
Söndag 5/11 19.00 | Stora salen 

Sven-Ingvars 
Personligt 
Personlig, varm och nära konsertupplevelse 
med Värmlands stoltheter. 675 kr
Fredag 24/11 19.30 | Stora salen 

Shima Niavarani
Shima is a Punk Rocker 
Välkommen till en sprakande och musikalisk 
humorshow i sann Super Bowl Halftime-anda. 
Av och med en av vår tids största svenska  
komiker och scenpersonligheter! 
495–595 kr 
Söndag 26/3 18.00 | Stora salen

Fredrik Andersson 
Exklusiv ståuppshow som tänjer på humor-
gränserna! Med en avslappnad stil och syl-
vassa skämt vrider och vänder publikfavoriten 
Fredrik Andersson på samtidens stora och 
små frågor, alltid med stora skratt som 
resultat. 390 kr 
Onsdag 12/4 17.00 & 19.00 | Sal B 

Anders Jansson
Mina sinnens fulla bruk
Dela en kväll med Anders Jansson där han 
bjuder på pricksäkra imitationer, spontana 
improvisationer, ständigt aktiva fysiska 
skådespel och absurd, jordnära humor.  
495 kr
Söndag 16/4 18.00 | Stora salen 

Marika Carlsson 
Smalast när man dör vinner
Nyskriven humorshow med högt tempo och 
många skratt – men också skratt som fastnar 
i halsgropen när Marika Carlsson tar upp 
ämnen som ätstörning, kroppshets och 
sockerberoende. En föreställningen om skeva 
kroppsideal och en reflektion över den samtid 
vi lever i. 390 kr
Fredag 21/4 19.30 | Sal B

Jan Rippe & Per Fritzell 
Gott & Blandat
After Shave-profilerna släpper loss sina 
klassiska gubbar i full frihet, med komik,  
”dans”, sång och musik tillsammans med  
Den ofattbara orkestern. 525–625 kr
Lördag 22/4 18.00 | Stora salen

Daniel Sloss
Can’t 
En av humorvärldens hetaste superstjärnor 
kommer till Uppsala för första gången  
med en ny soloshow och vi kan utlova en 
sprakande skrattfest som inledning på 2024! 
Föreställningen genomförs på engelska.  
Support Kai Humphries. 400 kr
Måndag 15/1 19.30 | Stora salen 

  Pop, rock & hiphop   Humor

Händer i Uppsala i höst
Kulturnatten 
Precis som tidigare år presenterar vi en 
spännande blandning av kulturupplevelser 
under Sveriges största kulturnatt – alltid 
med fri entré!
Lördag 9/9

Uppsala Pride
I samarbete med RFSL Uppsala förvandlas 
UKK till ett stolt Pridehouse. Parad, före- 
läsningar och kultur. Alla är välkomna!
Lördag 16/9

Uppsala Internationella Gitarrfestival
Gitarrfestivalen fyller 20 år och  
bjuder på ett fullmatat program. 
Torsdag–söndag 28/9–1/10

Håll utkik på ukk.se för mer information 
och kommande biljettsläpp.

Få full koll, prenumerera 
på vårt nyhetsbrev!
ukk.se/nyhetsbrev 

Nytt för i vår 
– ta med din dryck  
från baren in i salen! 
ukk.se/servering 

Foto: Fredrik Etoall

Foto: Lisa M
ari Bynes

Aktuellt program  
hittar du alltid på 
ukk.se/program 



UKK x Supertraditional
Samarbetet mellan UKK och skivbolaget 

Supertraditional Records fortsätter. 
Den samtida folkmusiken står i fokus och 

flera spännande och annorlunda 
folkmusikkonserter väntar i vår. 

Åldersgräns: 18 år. 310 kr
Lördagar 21.00 | Sal B

Forndom & Valkyrien Allstars 11/3
Forndom blandar fornnordisk mytologi, 
poetiska texter och träig spelmanstradition 
med samtida klassiskt och skapar ett 
mystiskt soundtrack från en annan tid, när 
människan levde nära naturen och döden. 
Norska Valkyrien Allstars är en av Nordens 
tveklöst främsta och mest rockstjärniga 
folkmusikgrupper. Sömlöst mixar de riffande 
hardingfelor, ambienta beats och de vackraste 
av sångharmonier i ett eget ljudlandskap.  

Maija Kauhanen &   
Samantha Ohlanders 22/4
Ett hundratal strängar och två lysande 
stjärnor på scenen! Finlands kanteledrottning 
Maija Kahuanen är en av de mest framgångs-
rika finska folkmusikerna just nu. Djupt rotad i 
kanteletraditionen väver hon ljudmattor med 
inslag av själfull sång och loppisfynd… När 
Samantha Ohlanders och Byalaget spelar 
låtarna från albumet och scenshowen 
Landsbygdsupproret är det lika mycket 
folkmusik och folkrörelse som systemkritisk 
lyrik och kampsång. 
 

Frifot, Cinder Well & Jim Ghedi 13/5
Levande legender och framtida hjältar i 
huset! Svensk folkmusiks centralgestalter 
Lena Willermark, Ale Möller och Per 
Gudmundson fortsätter efter 35 år till-
sammans att oförtrutet spela folklåtar i sin 
allra mest musikaliska gestalt. Sedan väntar 
det bästa från den folk-punkiga singer-
songwriterscen som växer fram på Irland  
just nu, här representerad av Cinder Well  
och Jim Ghedi.

UKK x Selam
Kulturorganisationen Selam har sedan 1997 

med framgång breddat svenskt kulturliv med 
musik från Afrika, Latinamerika och Väst-
indien och tagit svensk musik ut i världen. 

Angelique Kidjo 
Äntligen är en av musikvärldens mest karis-
matiska personligheter tillbaka för årets enda 
Sverigespelning! Angelique Kidjo räknas helt 
rättvist som en den afrikanska kontinentens 
allra största. Med sin särpräglade röst i fokus, 
de västafrikanska rötterna som fundament 
och influenser från jazz, soul och latin gör hon 
musik som inte känner några gränser, precis 
som hon gjort sedan det internationella 
genombrottet 1994. Yared Tekeste från 
Uppsala Reggaefestival ordnar för- och 
efterfest med DJ och livemusik. Med stöd av 
Musikens Hus Vänner. 495 kr 
Lördag 20/5 19.30 | Stora salen
Los Van Van 
Salsafest med legendarer 
Tillsammans med det världsberömda salsa-
bandet Los Van Van från Kuba bjuder vi in till 
en oförglömlig försommarkväll med musik, 
dans, mat, dryck, glädje och fantastisk 
stämning! De är kända för sin blandning av 
traditionell kubansk musik och moderna 
rytmer som salsa, timba och son. Låtarna är 
livfulla och energiska – perfekta att dansa 
till! – med texter om kärlek och sociala 
frågor. Nu gör femtonmannabandet för 
första gången en exklusiv konsert för 
Uppsalapubliken! Uppsala Danscenter 
inleder med salsadans och prova-på innan 
DJ Isra värmer upp inför kvällens höjdpunkt. 
Presenteras i samarbete med Carlos & 
Friends. Åldersgräns 18 år. 450 kr
Måndag 5/6 Sal D (ståplats)  
Dörrarna öppnas 19.00
Los Van Van 21.00

Kayhan Kalhor  
Med Rembrandt Frerichs Trio
Klassiska persiska tongångar möter 
europeisk improvisationsmusik i en säregen 
mix. Upplev en gränsöverskridande konsert 
med historiska instrument som sällan hörts 
tillsammans på en scen – kamancheh, 
hammarklaver, violone och slagverk från 
världens alla hörn. Presenteras i samarbete 
med United Voice. 475 kr 
Söndag 3/9 19.00 | Stora salen 

Oktoberstämman  
Husets egen spelmansstämma är tillbaka i 
höst! Håll utkik på ukk.se för biljettsläpp 
under våren.
Lördag 28/10 Hela huset 

Be Bop A Luba 
10-årsjubileum
Upplev musiken, kläderna och stilen från  
de glada 50- och 60-talen i populär nostalgi-
show med Peter Jezewski i spetsen. 
630–690 kr 
Söndag 19/3 18.00 | Stora salen

Från Broadway till Duvemåla 
Sveriges största musikalfest är tillbaka!  
Här drabbar stora röster och stora känslor 
samman i ett pärlband av de mest älskade 
hitsen från världens största musikaler – allt 
framfört av några av våra bästa och mest 
meriterade musikalartister. 595–695 kr 
Söndag 24/9 16.00 | Stora salen

The Ukulele Orchestra  
of Great Britain
Med sin torra brittiska humor och oemot-
ståndligt svängiga musik är detta gäng en 
internationell sensation och något av en 
nationell klenod på hemmaplan. Nu kommer 
de äntligen tillbaka för att underhålla 
Uppsalaborna igen! 510 kr 
Lördag 14/10 19.30 | Stora salen

The Legends 
En kväll tillägnad tre legender som aldrig går 
ur tiden – Elvis Presley, Roy Orbison och Jerry 
Lee Lewis. Nostalgi med några av världens 
skickligaste uttolkare. 495 kr
Söndag 12/11 18.00 | Stora salen

  Folk & internationellt

Hungrig innan konserten? 
Inled kvällen i vår restaurang 

med smaker från världens kök. 
Aktuell meny hittar du på 

  ukk.se/servering 

  Show & musikal

  Mat & dryck

Uppsala Vin & Deli 2023
Här möter du kunniga utställare, en mängd 
olika viner, delikatesser från hela världen och 
lokala smaker från Uppsala med omnejd. 
En upplevelse för dig själv eller att ge bort till 
någon du tycker om. Biljetter säljs till olika 
entrétider. Entrépriset inkluderar ett prov-
ningsglas. Dryckeskuponger säljs även 
separat på plats. Åldersgräns 20 år.
Fredag 24/3 14.00–20.00 240 kr
Lördag 25/3 12.00–19.00 270 kr

Årets sittande vinprovningar 
I samarbete med The Wine Hub. Köp din 
biljett i förväg, begränsat antal platser.
Spännande spanskt bubbel 240 kr
Jorden runt med Pinot Noir 250 kr
Kaliforniens flytande guld!  250 kr

Speed tastings med Sarah Geoffroy
Lär dig prova vin! 100 kr (dryckeskuponger)
Cava vs Crémant 100 kr (dryckeskuponger)

Fler provningar kommer. Mer information och 
biljetter finns på ukk.se och uppsalavin.se.

Fira 
sista april

på UKK
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Lena 
Willermark

Klassisk sillunch 
Kom och fira sista april med oss! Det gene-
rösa sillbordet fylls med många sorters sill 
och alla de klassiska tillbehören men här 
dukas också fram sallader och kallskuret. 
Långa långbord, läckra läckerheter och 
våriga vårsånger gör sista april till festlig 
fest på UKK.
395 kr, barn 9–14 år 175 kr, barn 5–8 år  
95 kr, barn 0–4 år 25 kr
Söndag 30/4 11.45 | Sal D

Years of sound 
Ernman, Fröst, Landgren och Lindgren – fyra 
solister i absolut världsklass, möter hemma-
favoriterna Uppsala Blåsarsymfoniker och 
Trio X i ett program som breder ut sig över 
genregränserna. Klassiskt, jazz, musikal och – 
framför allt – massor av spelglädje. Magnus 
Lindgrens stycke Years of Sound flirtar med allt 
från Vivaldi till Zappa och hyllar alla musikskapa-
res viktiga förmåga att utveckla musiken genom 
att inspireras av, citera och imitera varandra. 
Kurateras av Malena Ernman med stöd av 
Musikens Hus Vänner. 495 kr
Söndag 21/5 19.30 | Stora salen

Three Mute Tenors 
Världsstjärnor utmanar myten 
Tre av världens absolut bästa brassmusiker 
samlas i Uppsala i höst! Trombontrion Christian 
Lindberg, Joseph Alessi (USA) och Ian Bousfield 
(UK) framför ett nyskrivet verk av den svenske 
kompositören Per Egland, tillsammans med 

Uppsala Blåsarsymfoniker. Här krävs att 
superstjärnorna musicerar på sin högsta nivå 
men också att de vågar visa sina allra sköraste 
sidor – på trasiga instrument och plasttrom-
boner tillverkade för barn. Med stöd av 
Musikens Hus Vänner. 375 kr
Lördag 2/9 19.00 | Stora salen 

Nils Landgren, Daniel Hope  
& Zurich Chamber Orchestra 
Hope meets Landgren
Den brittiske violinisten Daniel Hope och 
schweiziska Zurich Chamber Orchestra tillhör 
toppskiktet av den samtida konstmusikscenen. 
De är kända för sina genreöverskridande sam-
arbeten och här möter de trombonisten och 
vokalisten Nils Landgren i ett program med  
jazz och pop i klangfulla arrangemang.  
Kurateras av Nils Landgren med stöd av 
Musikens Hus Vänner. 495 kr 
Söndag 8/10 19.00 | Stora salen

Christian Lindberg

Uppsala Kammarorkester
Musik i Uppland

Våra eminenta musiker bjuder på ädel 
orkesterklang med både värme och lyster. 

145–340 kr
Torsdagar 19.00 | Stora salen 

Orkestern i fokus 9/3 
Den prisbelönta australiska dirigenten Jessica 
Cottis gästar Uppsala för första gången. Här 
presenterar hon ett program där orkesterns  
olika sektioner får stå i fokus. 

Mozarts Requiem 23/3
Tillsammans med Uppsala Akademiska 
Kammarkör under ledning av Stefan Parkman, 
framförs ett av tidernas mest praktfulla verk. 
195–395 kr

Ungt stjärnskott  20/4
Ett nordiskt musiklandskap presenteras i form 
av konserter av Sibelius och Nielsen. Gästsolist 
är det unga stjärnskottet Hans Christian Aavik, 
en av de mest lovande violinisterna från Estland 
just nu. 

Rhapsody in Blue 11/5
Kammarorkesterns chefdirigent Rebecca Miller 
föddes i USA men bor numera i England och vid 
denna säsongsfinal presenterar hon musik från 
de båda länderna tillsammans med orkestern  
och pianosolisten Peter Jablonski. 

Uppsala Kammarsolister
Musik i Uppland 

En stråkensemble i världsklass! 
Nils-Erik Sparf, violin, Øyvor Volle, violin, 
Brusk Zanganeh, violin, Ylvali McTigert 
Zilliacus, viola och Per Nyström, cello. 

220 kr
Söndagar 16.00 | Sal B

Half God, half idiot 26/2 
Stråkkvintett av en vänlig och blygsam Bruckner 
och stråkkvartett av en välmående Mendelssohn. 
Uppsala Kammarsolister spelar den främsta 
kammarmusiken från 1800-talet. 

Brains and Dancin’ 2/4
Som avslut på Uppsala Kammarsolisters säsong 
får vi modern virtuos musik med utmaningar och 
intressanta detaljer. Vi får slutligen också 
Mendelssohns sista stråkkvartett. 

Linnékvintetten 
Tavlor på en utställning 
Verket Tavlor på en utställning av Musorgskij 
i arrangemang för brasskvintett ochTarantino 
suite – An Exhibitionist at the Pictures av David 
Björkman, där några av Quentin Tarantinos mest 
minnesvärda filmkaraktärer gestaltas musi-
kaliskt. Arrangeras av Musik i Uppland. 220 kr 
Söndag 19/3 16.00 | Sal B

Malena Ernman 
30 år på scenen 
Malena Ernman summerar sina första tre 
decennier som artist med en färgstark konsert 
på hemmascenen i Uppsala. Russinen plockas  
ur nästan tusen år av musik och Ernman bjuder 
på allt från Purcell till pop. Hon har med sig sina 
närmaste musikervänner, kör, stråkar – och  
en uppsättning egensydda galaklänningar.  
En sprakande musikfest väntar! 495 kr
Fredag 31/3 19.00 | Stora salen

Uppsala Musikklasser
Mässa av Robert Sund & 
Förklädd gud av Lars-Erik Larsson  
Storslagen körmusik med körstaden Uppsalas 
nästa generation sångare! Sångklasserna och 
körelever från Katedralskolan tillsammans  
med orkester och celebra gäster: Jeanette Köhn, 
sopran, Olle Persson, baryton, och Jacke Sjödin, 
recitatör. Dirigent: Anders Göransson. Konsert- 
mästare: Anna Kroeker. 240 kr
Lördag 15/4 16.00 | Stora salen 

Robert Wells 
Vid flygeln 
En intim solokonsert där kompositioner av 
musikens mästare Beethoven, Liszt, Chopin, 
Grieg och Charlie Norman blandas med Wells 
egen musik och anekdoter från trettio år vid 
flygeln. 395 kr
Söndag 16/4 16.00 | Sal B 

Elevkonserter
Konserter med elever från Uppsala 

musikklasser. Biljettsläpp senare i vår

Vårkonsert med sångklasser 
Traditionsenlig konsert tillsammans med  
Linnékvintetten och Trio X från Musik i Uppland. 
Lördag 13/5 13.00 & 15.30 | Stora salen  
Vårkonsert med orkesterklasser 
Unga orkesterelever uppträder med en av 
Sveriges främsta gitarrister – Janne Schaffer! 
Måndag 22/5 Stora salen 

  Klassiskt

Tre evenemangstips från huset!
Robin Akrap   
Driftchef, UKK

Uppsala Vin & Deli 
Som gammal krogis fullkomligt älskar jag 
pulsen i huset dessa dagar. Fullt med 
 gäster, god mat och fantastiska viner.  
Får inte missas om en gillar livets goda!
Fredag–lördag 24–25/3

Angelique Kidjo
Jag är enormt glad, stolt och taggad på  
vårt samarbete med Selam. I maj kommer 
Angelique Kidjo, en västafrikansk artist  
med influenser från jazz, soul och salsa. 
Lördag 20/5 

Los Van Van
UKK x Selam fortsätter med salsafest med 
Los Van Van – ett måste för danssugna!
Lördag 5/6
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Dagens lunch  
vardagar 11.00–14.00
ukk.se/luncher 
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Program i kronologisk ordning Presentkort

Uppsala Konsert & Kongress
En del av Uppsala kommun 

Biljetter  
ukk.se | 018-727 90 00
UKK:s biljettkassa

Rabatter
25% student-, barn- och 
ungdomsrabatt (upp till 26 år) 
om inget annat anges.
25% rabatt för medlemmar  
i Musikens Hus Vänner.

Sociala kanaler
Facebook, Spotify,  
Instagram och Linkedin.

@uppsalakonsertkongress
#uppsalakonsertkongress

Med reservation för ändringar.

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 0116

Med ett presentkort från UKK kan alla 
välja sina favoriter bland hundratals 
upplevelser. En present som är rolig 

både att ge och att få! Du hittar korten 
i biljettkassan eller på hemsidan;
ukk.se/presentkort 

Uppsala Konsert & Kongress AB
753 75 Uppsala
018-727 90 00
info@ukk.se | ukk.se

Öppettider 
Huset 
Måndag–fredag | 10.00–16.00 
Reception/biljettkassa
Tisdag–fredag | 10.00–14.00 
samt i samband med evenemang

Vårprogram 2023 
Redaktion 
Kalle Ekström 
Magnus Hörberg 
Karin Sävstöm  

Omslag 
Roberto "Robertón" Hernández
Foto: Nathanael Mergui

Tryckt hos
Ljungbergs Tryckeri 
Svanen licensnummer:  3041 0016 

Foto: Kaupo Kikkas

Jessica Cottis  
9/3

Daniel Sloss  
15/1

 FEBRUARI & MARS
Uppsala Kammarsolister
 Half God, half idiot 26/2 
Petter – Hälsa Stockholm 3/3
Nassim Non Stop – Mellotema 4/3
Bob Hund 4/3  
Uppsala Kammarorkester
 Orkestern i fokus 9/3
Stockholm Voices 10/3
Anna Ternheim 11/3 
Forndom & Valkyrien Allstars 11/3
Skapa dans 18/3
Nils Frahm – Music for Uppsala 18/3
Linnékvintetten – Tavlor på en utställning 19/3
Be Bop A Luba – 10-årsjubileum 19/3
Uppsala Kammarorkester
 Mozarts Requiem 23/3
Uppsala Vin & Deli 2023 24-25/3
Imagine Uppland 2023 – Regionfinal 26/3
Shima Niavarani – Shima is a Punk Rocker 26/3
Malena Ernman – 30 år på scenen 31/3

 APRIL
Nassim Non Stop – Sagotema 1/4
Uppsala Kammarsolister
 Brains and Dancin' 2/4
Lisa Nilsson & Ekdahl-Bagge Big Band 
 You Must Believe in Spring 2/4
Fredrik Andersson 12/4
Lasse Stefanz 12/4
Carte Blanche 15/4
Uppsala Musikklasser 15/4
Sidney Leoni  – Fly 15/4
Robert Wells – Vid flygeln 16/4
Anders Jansson – Mina sinnes fulla bruk 16/4
Uppsala Kammarorkester
 Ungt stjärnskott 20/4
Marika Carlsson
 Smalast när man dör vinner 21/4
Jan Rippe & Per Fritzell – Gott & Blandat 22/4
Maija Kauhanen & Samantha Ohlanders 22/4
Molly Hammar – All my friends 23/4
Mnozil Brass – Phoenix 28/4
Nassim Non Stop – Jazztema 29/4
Klassisk sillunch 30/4

 MAJ
Thomas Di Leva – Changes 4/5
Redhorn Jazzfest 6/5
Uppsala Kammarork. – Rhapsody in Blue 11/5 
Uppsala Musikklasser & MiU 13/5
Frifot, Cinder Well & Jim Ghedi 13/5
Angelique Kidjo 20/5
Years of Sound 21/5
Uppsala Musikklasser & Janne Schaffer 22/5

 JUNI
 Carte Blanche 3/6
Los Van Van – Salsafest med legendarer 5/6
Hansson de Wolfe United 8/6 

 AUGUSTI & SEPTEMBER
Nassim Non Stop 26/8
Three Mute Tenors 2/9
Kayhan Kalhor & Rembrandt Frerichs Trio 3/9
Philip Berlin – Le scénario 8/9
Kulturnatten 9/9
Uppsala Pride 16/9
Från Broadway till Duvemåla 24/9
Uppsala Int. Gitarrfestival 28/9–1/10

 OKTOBER
Nils Landgren, Daniel Hope & Zurich Chamber
 Orchestra – Landgren meets Hope 8/10
The Ukulele Orchestra of Great Britain 14/10
Nassim Non Stop 21/10
Oktoberstämman 28/10

 NOVEMBER
Ane Brun – 20th Anniversary Tour 5/11
The Legends 12/11
Matilda Fleberg x VAZ – Zirkonen 13/11
Sven-Ingvars – Personligt 24/11
Bamse och sjörövarskatten 26/11

 DECEMBER & JANUARI
Nassim Non Stop 2/12
Daniel Sloss – Can’t 15/1 2024


