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En varm, personlig och underhållande 
kärleksförklaring med urpremiär på UKK

Till 
Hasse  

& Tage



Barnens UKK

Håll dig uppdaterad på ukk.se/barn

Bamse och Lova
Kända barnsånger och rörelser  
för hela kroppen! 210 kr
Söndag 15/3 11.00 & 14.00 | Stora salen

Klassiskt Tonande
Kammarmusik för barn!

Karaktären Tona (Helena Björelius) guidar 
barnen genom ett förtrollat musiklandskap 

fyllt av komik och magi. Med Mika Takehara, 
vibrafon, och Love Derwinger, piano.

140 kr, barn t.o.m. 12 år 80 kr
Lördag 18/4 13.00 | Sal C

Uppsala Magic & Comedy
Magikurs för barn 
För barn 8-13 år. 109 kr 
Lördag 25/4 11.00 & 14.30 | K4

Upp-Sala-Bim 
Tobbe Trollkarl leder vårens mest 
magiska familjeföreställning. 
Från 4 år. 165 kr
Lördag 25/4 13.00 | Stora salen

Alice! 
Fyra musiker tar sig an välkända barnvisor 
och mer okända låtar ur Alice Tegnérs 
musikskatt. Med musik och animationer 
skapas en poetisk drömvärld och en 
annorlunda musikupplevelse för hela 
familjen. 140 kr, barn 70 kr
Lördag 26/9 13.00 | Sal B

Kajan flyger
Musik, ord och rörelse blandas med 
lek. 140 kr, barn t.o.m. 12 år 80 kr
Söndag 17/5 14.00 | Sal B

ZiggaZing
Zigga och Zing diggar och sjunger 
tillsammans till plask och bubbel i 

denna interaktiva musikupplevelse 
för barn. Ensemble Yria bjuder på 
upplevelser för många sinnen och 

varvar rytm, rörelse och sånger som 
stimulerar språket, den motoriska 

utvecklingen och fantasin! 
100 kr, barn upp till 10 år 70 kr
Lördag 5/9 14.00 | Sal B

Familjemusikalen 
Trazan & Banarne

Här får vi höra svängig musik av Janne Schaffer 
och Lasse Åberg och möta en hel del kuliga typer 

på scen. I rollerna ser vi Christian Åkesson som 
Trazan och Nassim Al Fakir som Banarne. 
475-575 kr, barn t.o.m. 15 år 380-460 kr

Fredag 27/11 18.30 | Stora salen

Sune
Ensam hemma
Nu är det åter dags att stifta bekantskap 
med Sveriges mest älskade familj, allas 
vår familjen Andersson. Denna gång i en 
rolig och spännande familjeföreställning 
om Sune som blir Ensam Hemma! Eller? 
Blir han det. I Glimmerdagg smyger inte 
bara ensamma möjliga flickvänner runt, 
utan också en och annan tjuv. 
535 kr, barn t.o.m. 12 år 430 kr
Fredag 11/12 18.30 | Stora salen

Mängder av aktiviteter för de allra yngsta konserthusbesökarna under året. 
Här bjuds musikteater på aktuella teman, kammarmusik i ett lekfullt format 

och välbekanta figurer som Pettson, Findus, Trazan och Barnarne. 

Välkomna till barnens eget UKK!

Pettson 
& Findus

Rävjakten 
Möt den snälla gubben 

Pettson och hans bästa  
vän katten Findus. 195 kr

Söndag 26/4 
13.00 | Stora salen

Sara Parkman 
En av våra viktigaste unga folkmusiker har 
med sitt andra soloalbum ”Vesper” vunnit 
både priser och publikhjärtan – långt utanför 
folkmusikens gränser. Här samsas träiga 
polskor, hallelujakörer, distade orglar, skam 
och högmod. Parkman håller oss handen och 
låter oss vara trygga i mörkrets ovisshet.
 270 kr Slutsåld! 
Torsdag 5/3 18.30 | Sal B
 

Les Amazones d'Afrique
En supergrupp gästar Uppsala! På 
Internationella kvinnodagen ger Les 
Amazones D’Afrique en konsert dedikerad till 
alla kvinnor i världen som drabbats av våld. 
En mix av funk, ökenblues, dub och congo- 
tronics möter traditionella västafrikanska 
uttryck. ”De tar hela rummet, kräver 
uppmärksamhet och får det – med rätta. 
Unga och gamla hoppar och hoppar, händerna 
i luften, höfterna i sidled. Det är helt enkelt 
vackert!” itromso.no. 370 kr
Söndag 8/3 18.30 | Stora salen

Ale Möllers Xenomania
Instrumentalmusik med influenser från hela 
världen! Bandet är ett riktigt ”All star-band” 
där varje medlem är ett starkt namn med en 
helt egen karriär. Dubbla slagverk och många 

blåsare borgar för en storslagen upplevelse! 
Med: Ale Möller div. instrument, Jonas 
Knutsson saxofoner, Per ”Texas” Johansson 
klarinetter, Johan Graden piano/keyboard, 
Kerstin Ripa horn, Erik Rydvall nyckelharpa, 
Felicia Westberg bas, Liliana Zavala 
slagverk, Robin Cochrane slagverk. 325 kr
Söndag 10/5 18.00 | Sal B

Hazelius Hedin 
Polskor som slingrat sig fram genom 
århundraden, ljuvliga danslåtar och 
nykomponerad musik framförs med den magi 
och det virtuosa samspel som kännetecknar 
folkduon Hazelius Hedin. 200 kr
Fredag 15/5 19.00 | Restaurangen 

Sona Jobarteh
Afrikas första koravirtuos. Inom jalikulturen 
eller griotkulturen i Gambia och Senegal föds 
man in i yrket som musiker, underhållare och 
historieberättare, ett yrke som gått i arv i 
hundratals år i några västafrikanska släkter. 
Sona Jobarteh har förnyat traditionen med 
sitt starka budskap om jämlikhet, kärlek och 
respekt och är nu en stark förebild för 
kvinnliga griots. Hon är utbildad inom 
klassisk musik och komposition i London,  
är en scenpersonlighet med elektrisk närvaro 
och har en förmåga att mixa traditionell 
västafrikansk musik med afropop och blues 
till en cocktail fylld av kraft, färg och dans! 
295 kr
Fredag 17/10 18.00 | Sal B

The Ukulele Orchestra  
of Great Britain 
470 kr, ungdom 380 kr Fåtal platser kvar! 
Fredag 6/3 19.30 | Stora salen

Uppsala Internationella Gitarrfestival
Biljettsläpp senare i vår. 
Onsdag–söndag 7-11/10

  Folk & worldTill 
Hasse 

& Tage
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Vanna Rosenberg
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Hasse Alfredsson och 
Tage Danielsson har fått 
oss att skratta, gråta och 
se omvärlden med nya 
ögon sedan de startade 
sitt samarbete på 
Radiotjänst på 1950-
talet. Under drygt 30 år 
skapade de en oförglöm-
lig och enastående 
nationalskatt av texter, 
sånger, revyer och filmer. 
Föreställningen Till 
Hasse & Tage är en varm, 
personlig och underhål-
lande kärleksförklaring 
till de båda, med urpremiär på UKK!
 Carl Bagge, som tillsammans med 
Per Ekdahl stod bakom förra årets 
publiksuccé Till Monica, har nu 
samlat bl.a. Vanna Rosenberg och 
Stockholm Voices för att tillsam-
mans ta sig an denna guldgruva av 
underfundiga och tänkvärda texter, 
lika aktuella nu som då.
Under denna hyllningsföreställning 
får vi uppleva radarparets humor, 
musik och sånger samt de klokheter 
som bara de kunde formulera. En röd 
tråd av nära och personliga 
kopplingar till Hasse och Tage själva 
går igenom föreställningen. 
 Vanna Rosenberg, förvandlade 
träffsäkert Tage Danielssons 
animerade figur Karl-Bertil Jonssons 
”ömma moder” på Scalateatern 2018. 
I den succéartade föreställningen 
som var Henrik Dorsins tolkning av 
Sagan om Karl-Bertil Jonssons 
Julafton, stod Carl Bagge för den 
nyskrivna musiken, med fötterna 
stadigt i arvet efter Tages original. 
Vanna hade sedan tidigare 
personliga erfarenheter av att 
arbeta med Hasse Alfredsson, som 
Jessica i hans uppsättning av Lille 
Ronny på Maximteatern.
 Till Hasse & Tage är en föreställ-
ning som inte bara vänder sig till dem 

som minns  stordåden Gröna Hund, 
Gula Hund, Svea Hund, Under 
Dubbelgöken och andra revyer eller 
som är gamla nog att komma ihåg 
när filmen Att angöra en brygga 
fyllde biografsalongerna. Hasse och 
Tage har ju även upptäckts av flera 
nya generationer! 

 Ingen kan uttrycka det bättre än 
Hans Alfredsson själv: 
– Du, som säkert är mycket ung, kan 
ju tala med din mamma eller pappa 
om hur det var på den tiden då de 
höll på att trilla av stolen när de såg 
revyerna vi gjorde, Tage och jag.

Till Hasse & Tage
Lördag 16/5 19.00 | Stora salen



  Upptäck   Humor

Klassisk sillunch  
på sista april

Biljetter: ukk.se

Hampus Nessvold
Ta det som en man - Fåtal platser kvar!
En föreställning regisserad av Mia Skäringer. 
Hampus Nessvold bjuder på en stor portion 
humor och en rejäl tankeställare. 420 kr 
Sön 8/3 15.00 | Sal B

Jonas Gardell
Queen of f*cking everything – SOLO
410-460 kr Fåtal platser kvar! 
Lördag 21/3 19.00 | Stora salen

Özz Nûjen & Måns Möller
Världens Historia
455 kr Fåtal platser kvar!
Tisdag 24/3 19.30 | Stora salen

Fredrik Lindström
Mänskligheten
560 kr Fåtal platser kvar!
Torsdag 26/3 20.00 | Stora salen

Johanna Nordström
Ring polisen
395 kr Fullsatt!
Torsdag 16/4 19.00 | Stora salen

Messiah Hallberg
Scener ur ett ”äktenskap”
390 kr Fullsatt!
Söndag 19/4 19.00 | Sal B

Värmländsk voodoo
Johan Östling och Björn Ling i en glad kärleks- 
förklaring till livets oberäkneliga krumbukter 
och härligt aviga situationer. 460 kr
Fredag 24/4 19.00 | Stora salen

MEN GUD! 
Möt Magnus Betnér, den allsmäktige
Fartfylld komediföreställning, 395-596 kr
Lördag 2/5 19.30 | Stora salen

RAW på turné
Humorsveriges största på turné! 450 kr
Lördag 5/9 20.00 | Stora salen

David Sundin
Nya svenska ord 
En av Sveriges mest älskade tv-personlig- 
heter återvänder till standup-scenen. 420 kr
Söndag 18/10 15.00 | Sal B
Söndag 18/10 18.00 | Sal B Fullsatt!

1900
En audiovisuell konsert
Hyllad musikföreställning som förflyttar 
publiken till en svunnen tid och minnen av 
saker som aldrig ägt rum… Utrustad med 
gammalmodig inspelningsutrustning och ett 
oslagbart sinne för minimalistiska melodier 
skapade Christian Gabel temaalbumet 1900 
om det våldsamma 1900-talet. Skivan följdes 
upp av albumet Tekno som också den använde 
collage av ljud och melodier fångade med 
analoga rullbandspelare för att skapa en helt 
egen värld. Scenversionen som flätar samman 
de båda albumen blev succé på Orionteatern 
våren 2018. Nu på konserthusturné! 375 kr
Söndag 5/4 19.00 | Stora salen

Linus Hasselberg 
Hans akustiska hiphop och självutlämnande 
texter har slagit ner med kraft i det svenska 
musiklivet. Över hela Sverige har lyssnare 
älskat och berörts av Hasselbergs texter. 
Hans senaste album Granada bjuder på 
lågmäld singersongwriter-pop-hiphop, allt 
skrivet och mestadels inspelat på resande 
fot kring Granada i Spanien under ett par 
månader 2017. Resan dokumenterades på 
film och foto av Linus nära vän, fotografen 
Olof Grind. Du ser fotoutställningen La Luz 
Sobre El Mar på UKK 15-29 april. 195 kr 
Onsdag 15/4 18.00 | Sal B

La Luz Sobre El Mar 
Fototutställning av Olof Grind. Fri entré
Onsdag-onsdag 15-29/4 Sal D 

Trespassing 
Duon Siri Karlsson och kompositören  
Mikael Karlsson har tillsammans skapat 
Trespassing, en scenisk konsert inspirerad av 
ett skogsrave. En värld av prismatiska rytmer, 
råa syntar, jordiga improvisationer, 
jubelkörer, barocka figurer, nattflyn och 
vingfärder.  Trespassing spelades på 
Orionteatern 2019. Nu åker denna bejublade 
upplevelse på turné för att styra även oss 
Uppsalabor rakt in i mörkret, ner under 
vatten och iväg längs gnistrande tidsaxlar… 
375 kr
Söndag 25/10 19.00 | Stora salen

Erki Pärnoja
Kompositör och multiinstrumentalist. Med 
sina två album Himmelbjerget (2015) och 
Efterglow (2017) har Erki Pärnoja tagit klivet 
ut ur bakgrunden som gitarrist i konstpop-
gruppen Ewert and The Two Dragons till 
lysande prisbelönad soloartist. Hans musik 
uppehåller sig i ett svalt nordiskt ljud- 
landskap, mitt emellan drömpop och sjuttio- 
talets tunga gitarrock. 220 kr 
Lördag 28/11 20.00 | Sal B

Jazzhörnan
Fredagskvällar med jazz i toppklass 

följt av öppet jam. 175 kr, 
medlem i Uppsala jazzklubb 95 kr

20.00 | Sal D

Mattias Risbergs Mining Fredag 20/3
En smältdegel av ödmjuk bångstyrighet och 
sprallig nyfikenhet. 

Victoria Tolstoy Fredag 24/4 
Albumaktuella Tolstoy bjuder på bluesfeeling, 
jazzdrama och vackra ballader. 

Samuel Ljungblahd & 
Norrbotten Big Band
Svensk gospels stora namn kommer till 
Uppsala, uppbackad av Norrbotten Big Band. 
Kom och njut av en musikupplevelse som lockar 
till dans och som värmer hjärtat länge. 365 kr
Måndag 27/4 19.00 | Stora salen

Till Hasse & Tage
En musikalisk resa 
Föreställningen Till Hasse & Tage är en varm, 
personlig, musikalisk och underhållande 
kärleksförklaring till en duo vars arv är en 
nationalskatt. Medverkande: Vanna 
Rosenberg, Per Ekdahl, Carl Bagge Band, 
Stockholm Voices m fl. 495 kr
Lördag 16/5 19.00 | Stora salen

The Manhattan Transfer
Vad sägs om hits som Birdland, Tuxedo 
Junction, Operator och julsånger som White 
Christmas, Let It Snow och Happy Holidays? 
Den amerikanska vokalgruppen The Manhattan 
Transfer har sålt miljontals album och har  
en uppsjö av hits med sig i bagaget. Genom  
fyra årtionden har deras melodiska och jazz- 
inspirerade musik lockat publik år efter år och 
nya generationer tillkommer hela tiden.  
Gruppen har vunnit tio Grammy Awards och 
varit nominerade ytterligare 20 gånger! 
495-795 kr
Söndag 20/12 18.00 | Stora salen

Carte Blanche
Överraskande möten mellan Trio X och 

hemliga gäster. Kända och kära artister, 
musikanter och underhållare bjuder på 

musikalisk spontanitet på högsta nivå! Trio X 
ger sig in i all tänkbar musik – jazz, visor, 

folkmusik, klassiskt, soul, rock. Här visar de att 
de är en av Sveriges mest framsynta 

improvisationsgrupper som ständigt utmanar 
sig själva och söker nya samarbeten. Carte 

Blanche är en samproduktion av UKK, Musik i 
Uppland och Musikens Hus Vänner. Fri entré

16.00 | Restaurangen

Carte Blanche Söndag 5/4
Carte Blanche Söndag 17/5

Solskensorkestern
Jubileums- och vårkonsert 220 kr
Söndag 29/3 15.00 | Sal B

Tommy Körberg & Bohuslän Big Band 
The American songbook
Pop, rock, jazz och storband. 630 kr
Torsdag 23/4 19.30 | Stora salen

Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 2020
Lyssna till Sveriges musikframtid!
Lördag 16/5 14.00 | Stora salen

  Jazz, blues & visa

Ane Brun
Efter några år fyllda av samarbeten med 
symfoniorkestrar och den otroliga coverplattan 
Leave Me Breathless, släpper Ane nu original-
musik igen. Den första sedan When I’m Free 
(2015). I höst följer en omfattande Europaturné. 
Som alltid har Ane Brun valt sina medmusiker 
med stor omsorg och får sällskap av bland 
andra cellisten Lovisa Samuelsson och 
pianisten Martin Hederos. Support: Elle-Kari. 
450 kr
Fredag 16/10 19.30 | Stora salen

Hits of the 60’s
The Original Artists 535 kr
Lördag 7/3 19.00 | Stora salen

Smokie
The Golden Hits Tour 695 kr
Lördag 14/3 19.30 | Stora salen

Bo Kaspers Orkester 
23:55 Hjärtat håller takten 695-745 kr
Söndag 22/3 17.00 | Stora salen

Imagine 2020 Regionfinal
Musiktävling för morgondagens stjärnor.
70 kr, ungdom upp till 21 år 20 kr
Söndag 29/3 18.00 | Stora salen

Thank you for the music
En hyllning till Björn och Benny. 625 kr
Fredag 3/4 19.30 | Stora salen

Molly Sandén
Stark & Svag & Allting däremellan
525-595 kr Fullsatt kvällsföreställning!
Torsdag 9/4 15.30 & 19.30 | Stora salen

Solala
Publiken Bestämmer Tour 2020 350 kr
Fredag 8/5 19.00 | Stora salen

Pugh
JA DÄ Ä DÄ! 50 år 560 kr Fåtal platser kvar!
Söndag 10/5 19.30 | Stora salen

  Pop & mer

  Språk & samhälle

The Manhattan Transfer

Hanna HellqvistJämställdhetspriset 
Välkomna till firande och utdelning av Uppsala 
kommuns jämställdhetspris 2020 och heders-
omnämnande. Uppsala Feministkör medverkar 
med sång. Arrangeras av Uppsala kommuns 
jämställdhetsråd. Fri entré
Fredag 6/3 10.00 | Sal D

Uppsala internationella  
litteraturfestival 2020
En litteraturfestival i samtiden. Festivalens 
temaland är Libanon vars kultur och samhälle 
speglas genom inbjudna libanesiska poeter och 
samtal om händelserna i regionen. Här lyfts 
röster från när och fjärran som sätter ord på vår 
komplexa värld och tid. Medverkande: Göran 
Rosenberg, Katarina Wennstam, Amin 
Maalouf och många fler. Fri entré
Fredag-lördag 13-14/3 17.00 | Sal D

VinoKilo
Tysklands största Vintage-per-kilo-mässa 
kommer till Uppsala. Fynda märkeskläder från 
60-90-talen och betala per kilo. Krydda 
garderoben med accessoarer, väskor, bälten 
och scarfs! Klimatsmart shopping! 40 kr
Söndag 22/3 11.00 | Sal D

En kväll med Sveriges Radio 
om livets stora frågor
På scen: Hanna Hellqvist programledare P3 
Psykologen och Anna Davour från P3 Dystopia. 
Fler radioprofiler tillkommer. Fri entré
Tisdag 24/3 19.00 | Sal D

Poesi utan gränser
Dikttävling för skolungdomar. Fri entré
Söndag 29/3 13.00 | Sal D

Fritid Uppsala Skolavslutning 
Tisdag 9/6 Sal D



  Klassiskt Uppsala Blåsarsymfoniker

Uppsala Musikklasser

Uppsala Kammarorkester
Musik i Upplands kammarorkester  

bjuder på ädel orkesterklang med både  
värme och lyster. 145-340 kr

19.00 | Stora salen 

Sydliga vindar Torsdag 5/3
Ginastera, Stravinsky, m.fl. Dirigent: llyich Rivas. 
Flöjter och fågelsång Torsdag 19/3
Tüür, Debussy och Sibelius. Dirigent: Olari Elts. 
Solist: Lucie Horsch, blockflöjter. 
Konsertintroduktion 18.20. 
Beethovens violinkonsert Torsdag 2/4
Beethoven och Grieg. Dirigent: Eivind Aadland. 
Solist: Tobias Feldmann, violin.
I Beethovens spår Tordag 7/5
Grand finale med ett av världens mest kända 
verk inom klassisk musik; Beethovens 
Ödessymfoni under ledning av chefsdirigent 
Rebecca Miller. Solist: Fransisca Skoogh, piano.  

Uppsala Kammarsolister
En stråkensemble i världsklass! 

Nils-Erik Sparf, violin, Klara Hellgren, violin, 
Bernt Lysell, violin, Ylva-Li Zilliacus, viola  

och Per Nyström, cello. 215 kr
16.00 | Sal B

Skapelse Söndag 15/3 
Haydn, Beethoven, Larsson Gothe och Dvořák. 
Oändlighet Söndag 26/4
Bach, Pärt m. fl. Gäst: Love Derwinger, piano. 

Fellini 100 år
En filmisk afton med musik  
av Nino Rota
Njut av vår buffé av italienska delikatesser till 
tonerna av välkända örhängen från Fellinis
filmer och lär dig mer om mästerregissören av 
folkkäre filmvetaren Göran Everdahl
Konsert med buffé 480 kr, lyssnarplats 205 kr
Fredag 3/4 19.00 | Restaurangen

Uppsala Blåsmusikfestival
En festival fylld av blåsmusik, kreativa 
möten och spelglädje! En hel dag med orkestrar 
från Uppsalas rika musikliv tillsammans med 
några av de främsta ensemblerna i Mellan-
sverige. Dagen avslutas med en sprakande 
festivalkonsert med Uppsala Blåsarsymfoniker 
och Arméns Musikkår. Festivalpass 220 kr,  
endast avslutningskonsert 170 kr 
Lördag 4/4 Stora salen, Sal B och Sal C

Concerto Copenhagen
Vivaldi – Violindueller 
Barockmusik att upptäcka! I början av 
1700-talet var Italien ledande i utvecklingen 
kring violinteknik och musik för violin. Nya 
former föddes och förfinades till perfektion av 
Antonio Vivaldi (1678-1741). Men att avsluta 
berättelsen om Italiens nära relation med 
violinen vid Vivaldi skulle vara att utelämna ett 
stort stycke spännande musikhistoria. Italien 
fostrade åtskilliga talangfulla kompositörer 
– många vars verk sedan dess förvisats till 
bibliotekens dammiga bokhyllor. Med detta 
unika program sätter vi fokus på Vivaldi 
flankerad av några av hans betydligt mindre 
kända, samtida kompositörer: Gregori, 
Dall’Abaco och Brescianello. 
Musikalisk ledning och solist: Adrian Chandler. 
Solist Fredrik From. 270 kr
Onsdag 29/4 19.00 | Sal B 

    Klassisk AW 
Möt stjärnor från den unga generationen  

av internationellt verksamma musiker.  
En timme fantastisk musik som avnjuts 

tillsammans med mat och dryck,  
direkt efter jobbet och i en miljö som  
är avslappnad och tillåtande. 120 kr

18.00 | Restaurangen

Duo TÖ Torsdag 16/4
Cellisten Torun Sæter Stavseng och pianisten 
Anna Christensson har snabbt etablerat sig som 
en djärv och dynamisk duo. De bjuder på ett 
vitalt och ärligt musikanteri med stor 
konstnärlig integritet. De brinner för att 
fördjupa och förnya repertoaren, både genom 
att utforska verk som oförtjänt fallit i glömska 
men även genom att samarbeta med några av de 
mest intressanta kompositörerna i sin 
generation. 

Duo Winiarski/Carron Tisdag 14/5
Cellisten Kristina Winiarski och pianisten 
Pontus Carron har de gett en mängd konserter i 
såväl Sverige som utomlands. Duon vann andra 
pris i Swedish International Duo Competition 
2017, och förra året kammade de hem första 
pris i kammarmusiktävlingen Ung och Lovande.

Klassisk AW i höst
Fredag 11/9
Torsdag 29/10
Torsdag 19/11

Mariinsky Chorus
Internationellt hyllad kör från den anrika 
Mariinskijteatern i St. Petersburg besöker 
Uppsala för första gången. Ryska tonsättare 
står i fokus med en och annan blinkning till 
klassisk julmusik. Under ledning av Andrei 
Petrenko. 350-500 kr 
Lördag 19/12 19.30 | Stora salen

Elevkonserter
Konserter med elever från Uppsalas skolor och 

musikutbildningar. Kanske framtidens stora 
musikstjärnor gör sin debut just här!

Mässa av Robert Sund & Förklädd Gud
Uppsala Musikklasser och Katedralskolans 
extramusik. 195 kr, student/pensionär 135 kr
Lördag 18/4 16.00 | Stora salen

Vårkonsert
Uppsala Musikklasser, Linnékvintetten och  
Trio X bjuder in till Vårkonsert i samarbete  
med UKK. 135 kr, 95 kr för barn
Lördag 30/5 13.00 & 16.30 | Stora salen

Vår Jubileumskonsert
Uppsala Orkesterklasser firar 25 år! 
135 kr, student/pensionär 95 kr
Måndag 1/6 18.00 & 20.00 | Sal B

  Dans, konst & 
  performance

Musikalhörnan 
Ett tema, en känd gäst, en Hans Marklund, 

ett husband och ett pärlband av 
musikalartister bjuder på en musikalisk 

helkväll för musikalnördar och entusiaster! 
Självklart finns mat att dryck att spisa 

till musiken. 220 kr
19.00 | Restaurangen

Tema: Funny Girls Fredag 17/4 
Kvällens gäst är artisten Nanne Grönwall, 
som helt utan att vara avundsjuk tar sig en 
närmare titt på musikalernas alla ”Funny 
girls”: Annie, Dolly, Eliza och många fler! 
Nanne har spelat allt från mordisk styvmoder 
till kärlekskrank glädjeflicka och är definitivt 
en av våra ”funniest girls in showbiz”! 

Tema: West End Fredag 29/5
Hela Sverige lyssnade när han sjöng om guld 
som blev till sand och Duvemåla byttes snart 
mot London och andra metropoler. Han 
värvades till anrika West End där han spelade 
Chris i Miss Saigon, Fantomen på Operan, och 
senare gjorde rollen som Michael i 
originaluppsättningen av The Witches of 
Eastwick. Kvällens gäst: Peter Jöback!

Pernilla Wahlgren har hybris
600 kr Fåtal platser till 15.30 kvar! 
Söndag 19/4 15.30 & 19.30 | Stora salen
Söndag 22/11 19.00 | Stora salen

Uppsala Magic & Comedy
Upp-Sala-Bim 
Tobbe Trollkarl leder vårens mest magiska 
familjeföreställning. Från 4 år. 165 kr
Lördag 25/4 13.00 | Stora salen 
Galashow 
Henrik Fexeus, Måns Möller och regerande 
världsmästaren i magi Miguel Muñoz. 480 kr
Lördag 25/4 19.00 | Stora salen

Från Broadway till Duvemåla
595 kr, senior 495 kr
Söndag 13/9 18.00 | Stora salen

  Musikal  
  & show

Uppsalas grönaste 

B R U N C H

#ukkbrunch
ukk.se/brunch

Lördagar
11.30–14.30

K.R.O.P.P 
Tema: Djur/Mänsklig/Varelse
Skulpturer, videoverk och koreografier med 
relation till djur och kroppslighet. Under 
dagen möter publiken ett hönshus där 
dansarna lever som höns, ett fält med harar, 
fjärilar som mumsar på ruttna plommon samt 
en dans med kalvar… Dagen bjuder på 
programpunkter för vuxna och barn. Curator: 
SU-EN i samarbete med bildkonstnär Maria 
Nöremark. 115 kr
Lördag 14/3 14.00 | Sal B och Sal C 

Dansnät Sverige
Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk 
som jobbar för den samtida danskonsten 

och dess publik. Genom nätverket  
får UKK välja bland handplockade  

föreställningar och vår publik uppleva 
angelägen, spännande och  

högklassig samtida dans. 140 kr
18.00 | Sal B

The sky above, the mud below
Hungry sharks Fredag 20/3
I denna föreställning utforskas de religiösa 
ritualernas rörelsespråk genom en väv av 
urbana uttryck som hiphop, freestyle och 
house. Konstnären Golnaz Bashiri har skapat 
scenrummet.
Bättre folk
Malin Hellkvist Sellén Fredag 24/4 
Fyra oemotståndliga karaktärer intar dans-
scenen med sin envist juckande discodans, 
sitt gränsöverskridande könsuttryck och sitt 
dekonstruerande av hoppet som rörelse. 
Bättre folk bjuder på är det ett stycke queer 
scenkonst som bär på både historia och 
samtidsrelevans.
MeYouI 
Edin Jusuframic Onsdag 14/10 
Koreografen och dansaren Edin Jusuframics 
verk om den inre känslomässiga konflikt som 
föds ur den konstanta avvägningen mellan 
samarbete, att vara självisk eller kompro-
missa, och hur den påverkar det konstnärliga 
resultatet.

A la Maud
Dold agenda
Maud Karlsson bjuder in till en färgstark 
talkshow. Denna kväll är temat Dold agenda, 
där det omöjliga blir möjligt och där det 
dolda kikar fram. Som vanligt blir program-
met späckat med gäster från när och fjärran 
där konst, musik och dans samsas med 
samtal. 150 kr
Fredag 3/4 18.00 | Sal B

Revolve Performance  
Art Days – Fiction

Årets Revolvefestival låter oss möta 
internationella och nationella performance- 

konstnärer som på olika sätt använder 
fiktionen som verktyg, när de kritiskt belyser 
vår komplexa värld, full av allt som finns och 

inte finns. Festivalen pågår fredag-lördag 
8-9/5 på flera platser i Uppsala. Här visas 
det som härnder på UKK under lördagen.  
Festivalpass 300 kr, studerande 200 kr

Lördag 9/5

Transcendence 19.00 | Sal B
I gränslandet mellan teknologi och 
performance utforskar det Londonbaserade 
kollektivet det mänskliga medvetandet och 
dess begränsningar. 100 kr
Kelly Jayne Jones 20.00 | Sal D
Manchesterbaserad artist som vurmar för 
multisensoriska verk. Ljud, ljus, installationer 
och performativ konst. Fri entré

Skapa Dans
Koreografitävling för unga koreografer 14-20 
år. 50 kr, studerande, pensionärer, 
arbetssökande och ungdom upp till 18 år fri 
entré. Bokas genom biljettkassan 
Lördag 21/3 15.00 | Sal B

Uppsala Danscenter älskar film!
140 kr från 13 år, barn 6-12 år 70 kr, barn 0-5 
år fri entré, biljett krävs. 
Söndag 24/5 10.30, 15.30 & 19.30 
Stora salen

Svansjön 
St. Petersburg Ballet Theatre 485-690 kr
Söndag 31/5 19.00 | Stora salen



  Presentkort

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

Öppettider 
Reception/biljettkassa
Måndag–onsdag  10.00–16.00 
Torsdag–fredag  10.00–18.00 
Lördag   11.00–15.00
samt i samband med evenemang.

Vårprogram 2020 
Redaktion 
Karin Sävstöm, Magnus Hörberg 
och Lena Karlsson Beierlein.
Omslagsfoto 
Hans Gedda
Tryckt hos
Åtta.45 Tryckeri AB 
Tryckeriet är Svanenmärkt
Licensnummer:  3041 0001 
Licensversion:  5:12

Uppsala Konsert & Kongress
En del av Uppsala kommun 

Biljetter  
ukk.se, receptionen 
018-727 90 00

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

Följ oss på
ukk.se, Facebook,  
Instagram och Spotify
#uppsalakonsertkongress

Med reservation för ändringar.

Program i kronologisk ordning

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 

Du hittar alltid 
ett uppdaterat 

program på ukk.se

Vill du förköpa mat och dryck i 
samband med evenemang? 
Kontakta biljettkassan på 

018-727 90 00 / info@ukk.se

 MARS
Sara Parkman 5/3
Uppsala Kammarorkester 
 - Sydliga vindar 5/3
Jämställdhetspriset 6/3
The Ukulele Orchestra of Great Britain 6/3
Hits of the 60’s 7/3
Hampus Nessvold 8/3
Les Amazones D'Afrique 8/3
Uppsala int. littertaturfestival 13-14/3 
K.R.O.P.P - Tema: Djur/Mänsklig/Varelse 14/3
Smokie 14/3
Bamse och Lova 15/3
Uppsala Kammarsolister - Skapelse 15/3
Uppsala Kammarorkester  
 - Flöjter och fågelsång 19/3 
The sky above, the mud below 20/3
Jazzhörnan - Mattias Risbergs Mining 20/3
Skapa Dans 21/3
Jonas Gardell 21/3
Bo Kaspers Orkester 22/3
VinoKilo 22/3 
Sveriges Radio  
 - En kväll om jordens undergång 24/3
Özz Nûjen & Måns Möller 24/3
Fredrik Lindström 26/3
Uppsala Vin & Deli 27-28/3
Poesi utan gränser 29/3
Solskensorkestern 29/3
Imagine 2020 – Regionfinal 29/3

 APRIL
Uppsala Kammarorkester  
 - Beethovens violinkonsert 2/4
A la Maud – Tema: Dold agenda 3/4
Fellini 100 år 3/4
Thank you for the music 3/4
Uppsala Blåsmusikfestival 4/4
Carte Blanche 5/4
1900 5/4
Molly Sandén 9/4
Linus Hasselberg 15/4
La Luz Sobre El Mar 
 - Fotoutställning av Olof Grind 15-29/4
Klassisk AW - Duo TÖ 16/4
Johanna Nordström 16/4
Musikalhörnan - Tema: Funny Girls 17/4
Musikskolans Sångklass 18/4
Klassiskt Tonande 18/4
Pernilla Wahlgren har hybris 19/4
Messiah Hallberg 19/4
Tommy Körberg & Bohuslän Big Band 23/4
Bättre folk 24/4
Värmländsk voodoo 24/4
Jazzhörnan - Victoria Tolstoy 24/4
Uppsala Magic & Comedy 25/4
Pettson & Findus 26/4
Uppsala Kammarsolister - Oändlighet 26/4
Samuel Ljungblahd &  
 Norrbotten Big Band 27/4
Concerto Copenhagen 29/4
Klassisk sillunch 30/4

 MAJ
MEN GUD! - Magnus Betnér 2/5
Uppsala Kammarorkester  
 - I Beethovens spår 7/5
Solala 8/5
Revolve Performance Art Days – Fiction
 - Transcendence 9/5
 - Kelly Jayne Jones 9/5
Chris Kläfford 9/5
Ale Möllers Xenomania 10/5
Pugh 10/5
Klassisk AW - Winiarski/Carron 14/5 
Hazelius Hedin 15/5 
Till Hasse&Tage 16/5
Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 2020 16/5
Kajan flyger 17/5
Carte Blanche 17/5
Uppsala Danscenter 24/5 
Musikalhörnan - Tema: West End 29/5
Vårkonsert 
 - Uppsala Musikklasser, Trio X m.fl. 30/5 
Svansjön 31/5

 JUNI
Orkesterklassens Vårkonsert 1/6
Fritid Uppsala - Skolavslutning 9/6

 HÖST
ZiggaZing 5/9
RAW på turné 5/9
Klassisk AW 11/9, 29/10 och 19/11 
Från Broadway till Duvemåla 13/9
Alice! 26/9 

Uppsala Internationella Gitarrfestival 7-11/10
MeYouI 14/10
Ane Brun 16/10
Sona Jobarteh 17/10
David Sundin 18/10
Trespassing 25/10

Familjemusikalen Trazan & Banarne 27/11
Erki Pärnoja 28/11

Sune 11/12
Mariinsky Chorus 19/12
The Manhattan Transfer 20/12

Programmet för hösten fylls på kontinuerligt 
med nya biljettsläpp. 


