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Kulturnatten
Kulturnatten grundades 1989 för
att uppmärksamma det skriande
behovet av kulturlokaler. Initiativet
togs av Frans-Olof Brunzell, dåvarande
kulturchef på Uppsala kommun, Åke
Lundqvist, chef på Uppsala Stadsteater, Arne Nygren, chefredaktör
UNT och Mats Åkerlund, chef för
Radio Uppland, tillsammans med
kulturlivet i Uppsala.

FAIRTRADE
Bidra till en hållbar värld när
du handlar. Välj Fairtrade-märkt.
www.uppsala.se/fairtradecity

HALLÅ DÄR!
Foto: Colourbox

Arne Hirvi, SoundLevel.
Vad är Klubb Karantän?
– Det är en streamingklubb som vi
har haft sedan mars, när allt stängde ner.
Då stannade hela marknaden för oss.Vi
jobbar ju med ljud- och ljusteknik, så vi
blev helt utan jobb.Vi hade lite plats på
vårt lager så vi satte upp en scen där.Vi
har under våren och sommaren erbjudit
spelningar för ett trettiotal band.
Vad tänker ni göra under Kulturnatten?
– Vi har ett samarbete mellan Ljudbild
Uppsala och Studiefrämjandet där vi gör
en gemensam sändning från två scener.
En på vårt lager i Boländerna och en från
Ljudbilds källare på Bäverns Gränd.
Vad tycker musikerna?
– Man ser fram emot Kulturnatten
som ju är tradition med många speltillfällen
vanligtvis. I år blir allt annorlunda, men
med det här upplägget får vi lite samma
känsla som vi brukar ha på Fyristorg
med två scener och nonstop livemusik!

Beställ hem istället för att gå ut

Restauranger med hemkörning och
speciella kulturnattsmenyer:
• Cajsa’s kök: cajsaswebbshop.se/
menyer/kulturnattsmenyn
• Domtrappkällaren:
www.domtrappkallaren.se
• Sven Dufva: www.matfest.se
• Elma: www.elmauppsala.se
Mer info på www.kulturnattenuppsala.se
*Observera att vissa restauranger
kräver förbokning senast 9/9.

Omslagsfotot på
årets bilaga för
Kulturnatten är
fotograferat av
Gustav Kumlin.

VALKOMMEN
En digital kulturnatt för fred, demokrati och
mänskliga rättigheter
När vi förra året strosade omkring i den
varma septembernatten och njöt av all den
kultur som vårt Uppsala är fyllt av, kunde vi
inte föreställa oss att årets kulturnatt skulle bli en
annan slags kulturnatt. En coronasäker, digital kul
turnatt.

gen gick regeringen ut och föreslog ytterligare stöd
och att maxgränsen för 50 deltagare vid kulturar
rangemang ska ses över. Om detta och om kulturen i
Sverige efter corona kommer jag och vår kulturmi
nister Amanda Lind prata om vid ett digitalt samtal
under kulturnatten.

Coronapandemin har påverkat kulturen i alla
dess former. På bara några veckor uteblev publiken,
körrepetitioner och studiecirklar ställdes in, biogra
fer, teatrar och museer stängde. Våra liv
blev fattigare.

Temat för årets kulturnatt är fred, demokrati
och mänskliga rättigheter. Vid invigningen, som
kommer att livesändas från Regina, kommer Annika
Ben David, Martin Schibbye och Kholod Saghir
samtala kring vad det här året inneburit för de
mänskliga rättigheterna i världen och för kulturens
roll i människors liv. Missa inte!

Och kulturskaparna har drabbats
hårt av pandemin. Uteblivna uppdrag
innebär att löner, ersättningar och
arvoden uteblir. Kulturnämnden
försöker stötta och hjälpa kultur
sektorns aktörer. Staten har delat
ut stöd och Uppsala kommun
har beslutat att inrätta en Co
ronafond för kulturen. Nyli
LINDA ESKILSSON
Kulturnämndens ordförande (MP)

Kulturen i Uppsala har hittat andra uttryck. De
sista månaderna har vi blivit mer digitala och tack
vare detta har vi inte behövt ställa in årets kultur
natt, bara ställa om. Jag hoppas och tror att vi tar
med oss våra goda erfarenheter av den digitala kultu
ren in i framtiden. I likhet med många andra kultur
nattsälskare kommer jag att sakna att få mingla
IRL. Men när jag läser årets program blir jag glad
och stolt; Uppsalas kulturliv levererar, trots coronan.
Det är bara att slå sig ned i soffan, koppla upp datorn
och dra ut i kulturnatten.

Foto: Dan Pettersson

En tidning från

Intelligent kommunikation sedan 1984.

Uppsala kommuns kulturnämnd ansvarar sedan 1989 för Kulturnatten
och Destination Uppsala samordnar evenemanget sedan 2011.
Vid frågor eller synpunkter, kontakta kulturnatten@uppsala.se
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KULTURNATTEN LIVE

LIVESTUDION
12:00–12:15
Kulturnattens studiosändning
börjar. Linda Eskilsson (MP),
kulturnämndens ordförande och
Sten Bernhardsson, kultur
direktör, har ordet och presenterar
årets kulturnatt.

Live-sändningarna sker på kulturnattenuppsala.se

I år arrangeras Kulturnatten digitalt. Programmet med länkar till respektive
programpunkt läggs upp 12 september kl. 10:00 och finns tillgängligt till kl. 00:00.
Upplev musik, spännande dansföreställningar, roliga barnaktiviteter och mycket mer!

14:00–15:10
Invigning med fokus på fred,
demokrati och mänskliga
rättigheter. Annika Ben David,
ambassadör för mänskliga rättig
heter, demokrati och rättsstatens
principer på Utrikesdepartementet,
invigningstalar.
I studion möts Martin Schibbye,
journalist och författare, Kholod Saghir, konstnärlig ledare för
Uppsala Internationella Litteraturfestival, och Annika Ben David,
ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer på Utrikesdepartementet,
i ett samtal om kulturens och
demokratins ställning i världen
under corona
hanteringen.

SAMTAL OM KULTUREN
Demokratin under pandemin
Hur mår kulturen och demokratin
under pandemin? Kulturnatten bjuder
på spännande diskussioner, musik och
föredrag på temat mänskliga rättigheter.

Filmvis
ning med
presenta
tion av årets
mottagare av
Uppsala kommuns Gösta Knutssonstipendium och Kulturarvspris: Erik
Hedman och Lars Lambert. Musik
av Goran Kajfeš, Stina Hellberg
Agback och Johan Holmegard.
Konferencier: Sten Bernhardsson,
kulturdirektör, Uppsala kommun.

En del av Mänskliga rättigheter-året är
Upplandsmuseets utställning Fristad. Där berättar
lm
fristadsstipendiater om sina liv och varför de varit
hA
y at
tvungna att lämna sina hemländer. Fristad Uppsala har
Fo to : G h a
välkomnat fem förföljda författare sedan 2008.

17:00–18:00
Upplev ScrapLove från Skrotcentralen, fira Pippi Långstrump
tillsammans med Stadsbiblioteket,
häng med bakom kulisserna hos
Stadsteatern och ta del av olika
klipp från fria kulturlivet.
Programledare är Dag Thelander,
konstnärlig ledare för Östfronten,
och Janya Cambrono, verksamhetsansvarig på Teater Aros.
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o: Magnus Bergs
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Temaåret om
mänskliga rättigheter
förlängs
Uppsala kommun har
ett temaår om mänskliga
rättigheter för att öka
kunskapen om fred,
demokrati och de
mänskliga rättigheterna,
samt visa det arbete
som görs i Uppsala.
– Vi vill vara ett föredöme
när det gäller skyddet av de
mänskliga rättigheterna. När grundläggande
principer om demokrati och mänskliga rät
tigheter utmanas har vi ett ansvar att försvara
och stärka dem, säger Fredrik Söderbaum,
kultursekreterare på kulturförvaltningen och
projektledare för temaåret.
Vårens omställningar har medfört att en
del evenemang har ställts in eller flyttats fram.
– Därför förlänger vi temaåret. Det inne
bär att Uppsalabor kan ta del av nya kultu
rella satsningar på temat fred, demokrati och
mänskliga rättigheter nästa år.

Foto: Malin Kellhorn

Foto : Catarin
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Kulturnatten inleds med ett
samtal om kulturens och demokra
tins ställning i världen under pande
min. Martin Schibbye, journalist och förfat
tare, gästar studion med Kholod Saghir,
konstnärlig ledare för Uppsala interna
tionella litteraturfestival, och
Annika Ben David, ambassa
on
dör för mänskliga rättig
heter, demokrati och
rättsstatens principer på
Utrikesdepartementet.

Kort om ...
Tillsammans med lokala föreningar,
organisationer och nätverk vill
Uppsala kommun hitta nya sätt att
samarbeta i frågor som handlar om
mänskliga rättigheter.
• Fredens hus besöker skolklasser
med interaktiva personlighetstest
som rör mänskliga rättigheter.
• Uppsala internationella kortfilmfestival erbjuder digitala föreläsningar på temat mänskliga rättigheter med utgångspunkt i filmer
och program.

• Upplandsmuseet lyfter betydelsen
av yttrandefrihet och demokrati i
en utställning om Fristadsarbetet
i Uppsala, Sverige och världen.
• I samverkan med Uppsala universitet och det fria kulturlivet arran
geras samtal och föreläsningar.

19:00–20:00
Delta i en guidad visning från ett
gömt rum i domkyrkan, Se en Performance-lecture om vattentornet
i Ulleråker eller lyssna till hur
Reginateatern har coronaanpassat sin salong, och mycket mer.
Programledare är Ellen Ferngren,
förre detta kulturnattsgeneral och
verksamhetsansvarig för Kulturpunkten, och Affe Ashkar, regissör.

Se mer på
20
uppsala.se /MR20
Foto: Ana Vera Burin Batarra

Dag Hammarskjöld på Uplands

Fredrik Strage om idoldyrkan

Uplands nation presenterar ett endags e-museum med
musik, filmtips och och fotografier om Dag Hammarskjölds
tid i Uppsala. Hur blev han världskänd fredsmäklare och
FN:s generalsekreterare? Missa inte underbara och smått
vansinniga studentorkestern Wijkmanska Blecket (men
kom ihåg att skruva ner volymen ...). 10:00–17:00.

Musikjournalisten Fredrik Strage gästar
Kulturhuset Grand (digitalt, förstås) och
går loss på ämnet idoldyrkan och besatthet.
Hur skiljer sig Justin Bieber-fansen från
Kiss-dyrkarna? Och varför får vissa artister
miljontals följare på Twitter? 19:00–21:00.

21:00–22:00
I vanlig kulturnattsanda kan du se
eldshow av Waldorfskolan,
lyssna på musik från Uppsala
Konsert och Kongress eller göra
quiz tillsammans med Petra Brylander. Programledare är Magnus Lidén,
Verksamhetsråd Kulturparken och
Johanna Lundin, föreläsare och
moderator.

Foto: Colourbox
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TIPS FÖR
KONSTÄLSKARE

Kulturkvarteret Walmstedtska

Missing Room på Konstmuseet
Uppsala Konstmuseum ägnar
Kulturnatten åt temat Missing Room
– det rum av mänskliga möten
som många av oss saknar just nu.
Konstnärsparet Lundahl & Seitl har
skapat verket AmissingRoom – en
app som man kan uppleva hemma
med hjälp av iPhone och hörlurar.
– Verket är en taktil koreografi.
Det är lite som att resa i tid och
rum, som det kan vara när man
upplever konst, säger Rebecka
Wigh Abrahamsson, intendent på
Uppsala konstmuseum.
Camille Norment, en internationellt känd amerikansk konstnär, har
skapat en performance kring vattentornet i Ulleråker och låtit
sig inspireras av platsens historia.
20:00–21:00.

Walmstedtska gården, en professorsbostad från 1800-talet, har omvandlats till ett kulturkvarter med plats för skrivande och konst.

Intill Uppsalas saluhall finns en unik gårdsmiljö. Här, på Walmstedtska gården
bodde tre professorer och deras familjer i slutet av 1800-talet. Nu har
gården rustats upp för att skapa Kulturkvarteret Walmstedtska – en ny
mötesplats för konstnärer och författare.
Här möts kulturarv och nytt
kulturskapande. Museivåningen en
trappa upp, tidstypiskt möblerad
med stoppade möbler. putsad koppar och bro
derade dukar, finns fortfarande kvar. Men
huset närmast ån har omvandlats till Littera
turens Hus. Här kommer Uppsala Författar
sällskap, Litteraturcentrum Uppsala och
Oberoende Journalister att anordna litterära
evenemang. Huset blir också en plats för skri
vande. Här ska författare kunna låna skriv

4 www.kulturnattenuppsala.se

Foto: Colourbox

Kortfilmsfestivalen blir digital
I år bjuder Uppsala internatio
nella kortfilmsfestival på festivalfavoriter i digital form. Istället för
de sena biovisningarna på Spegeln
visas utvalda korfilmspärlor på
festivalens hemsida 13:00–00:00.
– Det blir 4–5 filmer som vi
själva tycker om och som vi tror
att vår publik gillar lite extra. Man
kommer att kunna se utvalda favoriter hemma på vår YouTube-kanal
under hela dagen. Precis som under
festivalen blir det i huvud
sak internationella
filmer, säger Niclas
Gillberg.

plats och träffa en och annan kollega. Tanken
är att stärka det professionella skrivandet.
– Det här är något vi har väntat länge på.
Kulturkvarteret blir en mötesplats som gör
att Uppsala kliver upp ett steg kulturellt i
Sverige och Europa. Vi har haft mycket verk
samhet tidigare också, men den nya mötes
platsen innebär att vi blir mer synliga, säger
Magnus Dahlerus, ordförande för Uppsala
Författarsällskap.

Foto: Wikimedia

Foto: Lundahl & Seitl

Näckens polska
Bror Hjorths skulptur
utanför resecentrum
chockerar fortfarande
en och annan besökare.
Inte illa för ett konst
verk från 1967! Digital
visning om skulpturen och
dess tillkomst 10:00–00:00.

Foto: Eva Björkman

Konstevent på Skrotcentralen
Skrotcentralen är tillbaka! Missa
inte gränsöverskridande eventet
Scrap Love – en osannolik
kombo av konst, dans och
performance av SU-EN
Butoh från Skrotcentralen.
Kl.10:00–00:00.

Kvarteret Karin med Walmstedtska gården i
bakgrunden. Foto taget runt 1901.

Ett annat hus har inretts för bildkonst –
en ljus, öppen miljö för galleriverksamhet
och skapande. Här kommer bland annat
Uppsala Konstnärssällskap att anordna ut
ställningar och workshops. Nästa sommar
vill man att den konstnärliga verksamheten
ska börja spilla ut på den vackra innergården.
– Vi tycker att den här satsningen är en
fantastisk sak. Ett helt hus med två gallerier
för utställningar och en studio för samtal,
workshops och kurser. Att det här ligger i ett
hus gör hela skillnaden, vi kommer att kun
na mötas på ett nytt sätt. Det blir verkligen
ett kulturkvarter. Uppsala har växt så mycket
nu att det här kan bli något riktigt bra, säger
Ingrid Orlowski, ordförande för Uppsala
Konstnärsklubb.

”Kulturkvarteret blir
en mötesplats som gör
att Uppsala kliver upp
ett steg kulturellt.”
På grund av risken för smittspridning
blir det ingen härlig invigningsfest, som det
var tänkt. Men veckorna efter Kulturnatten
kommer Kulturk varteret Walmstedtska att
börja öppna upp så smått, berättar Annika
Strömberg, utvecklingsledare på Uppsala
kommun.
– Invigningsfesten får vi ta nästa år istället.
Då ska vi ha ettårskalas.
Visste du att …
Under andra halvan av 1800-talet var det liv
och rörelse i Walmstedtska gården – här
bodde tre professorer, deras familjer, ett antal
studenter samt hushållerskor, pigor och gårdskarlar. På 1960-talet rekonstruerades familjen
Rydins våning med hjälp av fotografier och
tidstypiska föremål skänkta av generösa
Uppsalabor.
12 september 2020
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Hurra för Pippi!

Bibliotek Uppsala firar att världens
starkaste flicka fyller 75 år med
roliga barnaktiviteter. 10:00–00:00.
Välkommen till Musbageriet
Detta år när så mycket annat
har stängt, har mössen som bor i
Marielunds dockteater bestämt
sig för att öppna bageri. Nu kan alla
kika in. 10:00–00:00.

Möt Uppsalaförfattare

Ahlström /Bonnier

Ett av Kulturnattens mest omtyckta
inslag är Författarstafetten, som Miss
ionsk yrkan har anordnat de senaste 15
åren. I år blir Författarstafetten digital. Ett
15-tal Uppsalaförfattare, bland annat Elsie
Johansson, kommer att läsa ur sina böcker. I
år medverkar också författaren Ola Larsmo,
som var med och startade Författarstafetten
tillsammans med Bernt Jonsson.
– Tanken med Författarstafetten är att fästa
uppmärksamheten på
”Människor att Uppsala är en skri
vande och läsande stad.
behöver något för Uppsala är ju Sveriges
själen, där fyller författartätaste stad.
Författarstafetten star
litteraturen en tades lite i protest för
vi tyckte det var för
viktig funktion.” att
dåligt med litterära
program under Kulturnatten. Nu har det bli
vit bättre, säger Ola Larsmo.

son /Bonnier

Soul Kids
Uppsalas kanske coolaste barnkör,
Soul Children från Gottsunda, går
loss i Missionskyrkans körstafett
16:00–16:30.

3
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Känn hjärtat brista
Den skicklige iranske gitarristen
och sångaren Arya Aramejad har
gjort sig känd för sina politiska
protestsånger och är Stockholms
fristadsmusiker. Upplandsmuseet
streamar 10:00–00:00.

rd
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Foto: Christine Ols

i Missionskyrkan? Svaret är att det
här finns en omfattande kulturverk
samhet med författarträffar och kon
serter som i vanliga fall pågår året
om.
– Människan behöver något för
själen också. Det är viktigt för oss
människor att bearbeta frågor av både existen
tiell och annan natur. Där fyller litteraturen
en viktig funktion, säger Bernt Jonsson från
Missionskyrkan.

Hur påverkas författarna av covid-krisen?
– Det är ingen större skillnad. Att vara för
fattare är i grunden rätt ensamt. Jag har hört
flera säga att den här karantänlivsstilen – det
är business as usual för många författare.
Men varför anordnas Författarstafetten just

gå

Familjevisning hos Bror Hjorth
Upptäck konstnärsverkstaden
på Bror Hjorths Hus genom museets
digitala familjevisning. Ingår: Rolig
kreativ uppgift som kan utföras
hemma. För alla åldrar. 10:00–00:00.

Foto: Anna- Lena

Passa på att höra författarna
Ola Larsmo och Elsie Johansson.
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Barockt från Universitetsaulan
Barockmusiken flödar när en
ensemble ur Kungliga Akademiska
Kapellet framför musik av Vivaldi
och Liget. Den oförliknelige Stefan
Karpe dirigerar och den här gången
kan du avnjuta konserten digitalt
och coronasäkert hemma i soffan
15:00–16:00. Arrangeras av Musicum.

UPPTÄCK GÖMDA RUM
Domkyrkans hemligheter

Följ med in i den jättelika Åkermanorgeln
och det hemliga librariet, upp till kyrkklockorna
och spirorna där renoveringsarbetet pågår för fullt.
+ Dessutom massor med körmusik från domkyrkans
körer som streamas digitalt.

FRÅN KÄLLARE TILL VIND
Följ med på en digital visning av professorshemmet där tiden stannade på
1800-talet. Museipedagog Vilhelm
Sundbom från Upplandsmuseet visar
runt bland putsad koppar och
broderade dukar 10:00–00:00.

Uppsala Stadsteater

Har du också undrat hur det går till bakom kulisserna på
Uppsala stadsteater? Under årets digitala Kulturnatt får vi
chansen att hälsa på när skådespelarna repeterar, skräddarna
syr teaterkostymer, kulisserna ställs i ordning på scenen och se hur
teknikerna på tågvinden åstadkommer ljus- och ljudeffekter. P.S. Missa
inte quizet med teaterchefen och chansen att vinna odödlig ära.

Helt strålande vetenskap

Han kartlade människokroppen

Allt du någonsin velat veta om tillämpad kärn
fysik, men inte vågat fråga. Följ med in i strål
ningslabbet på Uppsala universitet och se hur
forskarna identifierar olika radioaktiva ämnen.
Ingen geigermätare behövs – visningen är
förstås digital. 14:00–14:45.

Vetenskapsmannen Andreas Vesalius
revolutionerade anatomin på 1500-talet
genom sina obduktioner (blodigt, och
minst sagt kontroversiellt). Missa inte
webbvisningen av Carolina Redivivas fascine
rande jubileumsutställning 13:00–00:00.
Foto: Colourbo
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Upplev Walmstedtska gården

Claes Janson & Arnesen BB
Avnjut höjdpunkter från Claes
skiva ”Ett ord till mina polare”.
Dessutom BB King och annan blues.
Digitalt denna gång, arrangör
Andreas Hellkvist 17:00–18:00.

Massor av danskultur
Upplev dans från hela världen hemma vid
köksbordet. Missa inte boliviansk dans med Mama
Killa, brasiliansk samba med Samba Sao Miguel
och argentinsk tango med Cambalache.
Eller passa på att lära dig 1700-talsdans
med Braniculas digitala dansmästare.
Foto: Ana Vera Burin Batarra
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UPPSALA 12 SEPTEMBER 2020 – PROGRAM
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ABF I UPPSALA LÄN
10:00–00:00 Vi är ABF
Tre kortfilmer om människor som engagerar
sig i vårt folkbildningsarbete.
Arr. ABF i Uppsala län
ACEM UPPSALA
14:00–15:00 Acem – meditativa perspektiv.
Flexibilitet vs självkontroll.
16:00–17:00 Meditative Perspectives.
Find greater ease in daily life.
Arr. Acem Uppsala
AKO
10:00–00:00 Sångpiraterna seglar ut
Arr. Ako, Grosse och Bromander.
ALEXANDER SCHÖNING
10:00–00:00 Alexander Schöning
Ett urval av låtar framförs i år digitalt.
Arr. Alexander Schöning
ALLA ÅLDRARS SCEN
10:00–00:00 Teatersport
Lagen utmanar varandra, scenerna improviseras.
Arr. Alla Åldrars Scen i samarbete med Alla
Åldrars Scen, NBV
ALLA TIDERS SLOTT
17:00–18:00 Digital tur på Salsta slott
Se och hör om slottets historia. 100 kr.
Arr. Alla tiders slott i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
AMANDA JANSSON
10:00–00:00 Keep Dancing
Keep Dancing är en digital dansshow
där vi gör just det – fortsätter dansa.
Arr. Amanda Jansson
AMNESTY INTERNATIONAL
UPPSALADISTRIKTET
19:00–21:00 Tänd ett ljus för MR
Amnesty Uppsala bjuder in till att tända ljus
och chatta om mänskliga rättigheter.
Arr. Amnesty International Uppsaladistriktet
ANDREAS HELLKVIST
10:00–00:00 Andreas Hellkvist pianotrio
Andreas spelar piano med baspedaler med
Erik Tengholm och Oscar Johansson-Werre.
10:00–00:00 Claes Janson & Arnesen BB
Musik från Claes skiva ”Ett ord till mina
polare” samt BB King och annan blues.
10:00–00:00 Apan & Grisen
Andreas på Hammond med hans egen musik
och Daniel Olsson på trummor.
Arr. Andreas Hellkvist

B

BAHA’I UPPSALA
20:00–20:45 Meeting place for humanity
– Building of a sacred space
Arr. Baha’i Uppsala
BARNOMBUDET I UPPSALA LÄN
10:00–00:00 Barnombudet i Uppsala län
Spela memory ”Rättvänt” och skapa berättig
heter som anknyter till barns rättigheter.
Arr. Barnombudet i Uppsala län
BROR HJORTHS HUS
10:00–00:00 A Colourful Studio Museum
An introduction to the museum and the artist
Bror Hjorth (1894–1968).
10:00–00:00 Familjevisning med verkstad
Familjevisning av Olof Landströms utställning
med en rolig kreativ uppgift för alla åldrar.

10:00–00:00 Finn 5 eller fler fel
Klurigheter från Olof Landströms utställning.
10:00–00:00 Näckens polska – då och nu.
Visning av Bror Hjorths skulptur.
10:00–00:00 Quiz – Känner du din Bror?
Klurigt kulturnattsquiz om Bror Hjorth.
Arr. Bror Hjorths Hus

C

CANILLA ENSKÄR
10:00–00:00 Sommarsång från slottet
Sommarjazz och sånger med Canilla Enskär
och Kristina Gissler.
Arr. Canilla Enskär i samarbete med
Scenkonstnärerna och Ulf Holmberg

G

GALLERI UPSALA
10:00–00:00 Uppsala Konstnärsförening
Konst och Utställning med Uppsala Konstnärsförening digitalt från Galleri Upsala.
Arr. Galleri Upsala

GUNILLA JANMARK COACHING
14:45–16:15 Message from the Coronavirus
Interaktiv workshop med musik och rörelser.
Arr. Gunilla Janmark Coaching i samarbete med
Akademihotellet och Bilda

H

CANORUS
10:00–00:00 Canorus sjunger musik av
Olle Adolphson om mörkret och ljuset.
Arr. Canorus

HANNAH SUNDKVIST
10:00–00:00 Ambra – stadens klanger
Sånger från Balkan och Sverige ljuder i Uppsalas
valv när Ambra prövar stadens klanger.
Arr. Hannah Sundkvist

CROSS CULTURE
10:00–22:00 Cross Culture
Cross Culture vill främja kommunikation mellan
människor från olika kulturella bakgrunder.
Arr. Cross Culture

HSO UPPSALA KOMMUN
10:00–00:00 Funktionsrätt i kulturlivet
HSO pratar funktionsrätt i kulturlivet med aktiva
i funktionsrättsrörelsen och beslutsfattare.
Arr. HSO Uppsala kommun

D

DANIEL LINDQVIST
10:00–23:00 Rätten att vara människa
Spännande föredrag om människor i olika
livssituationer.
Arr. Daniel Lindqvist
DANSGRUPPEN BRANICULA
10:00–00:00 Branicula#digitaldansmästare
Prova 1700-talsdans hemma i vardagsrummet
med Branicula som digital dansmästare.
Arr. Dansgruppen Branicula

E

EDWARD VON PAST
18:00–18:40 Stumfilm med levande musik
Stumfilmspianisten Edward von Past spelar live
till stumfilm.
Arr. Edward von Past i samarbete med
Slottsbiografen
ENGLISH BOOKSHOP
11:00 Storytelling for children in English.
18:00 As yet undecided, a surprise literary event.
19:00 Author interview: Scottish crime writer
Doug Johnston in conversation with Jan Smedh.
20:00 Concert with The Bookshop Band from
Wigtown: the bookish capital of the UK.
Arr. English Bookshop
ENTROPY
10:00–00:00 Entropy
Entropys föreställningar bjuder in till äventyr
i en nyfiken och kroppspositiv anda.
Arr. Entropy
FOTO MAGICA
10:00–11:00 Bildvisning med Foto Magica
I huvudet på en landskapsfotograf.
Arr. Foto Magica

F

FRÖJAS SAL
11:00–20:00 Smakrikt tofu – hur gör man?
Så använder du tofu i matlagningen.
Arr. Fröjas Sal i samarbete med Fröjas
Sal Vegetarisk Handelsbolag
FYRISKÄLLAN
10:00–00:00 Guidad visning
Av folkrörelsearkivet, stadsarkivet och
Fyriskällans samlingar.
10:00–00:00 Sörja ett liv, leva ett nytt
Lyssna på Li Bennich Björkman vars mamma
kom som flykting under andra världskriget.
Arr. Folkrörelsearkivet för Uppsala län – Fyriskällan i samarbete med Statsvenskapliga institutionen
FÖRENINGEN UPPSALAGUIDERNA
10:00–00:00 Ett axplock guidade tema
vandringar för att upptäcka Uppsala.
Arr. Föreningen Uppsalaguiderna (FUG)

19:00–21:00 Fredrik Strage
Upplev en populär föreläsning om idoldyrkan.
Läs mer på grand.uppsala.se.
Arr. Kulturhuset Grand

L

LILLY FÖRLAG/MALIN TYBERG
13:00–13:30, 14:30–15:00
Bokutgivning för lokala författare.
16:00–16:15, 17:00–17:15 Poesiuppläsning
Poetry Slam-vinnaren 2020 läser sina dikter.
Arr. Lilly Förlag/Malin Tyberg
LINK & LEARN INTERNATIONAL
11:00–11:30, 15:00–15:30, 21:00–21:30
Inblick Japan. Kulturella krumelurer – 24 år
i Tokyo på 24 minuter.
Arr. Link & Learn International
LOST IN A CUP
19:00–21:30 Lost in a Cups Culture Café
Are historical sins ever to be forgiven?
Join our live discussion in zoom.
Arr. Lost in a Cup
LÄSLUSEN BARNBOKHANDEL
10:00–00:00 Bortrövad av troll
Spännande fantasysaga om skogsväsen. Allt
börjar när två barn blir bortrövade av troll ...
Arr. Läslusen barnbokhandel i samarbete
med Sunflower Produktion

M

Foto:Tor Johnsson/meruppsala.se

HUMANISTERNA
12:00–20:00 Humanisterna
Hur tänker en sekulär humanist kring förnuft,
omtanke, ansvar och religion?
Arr. Humanisterna

I

IBDAE SWEDEN
18:00–19:30 Algerisk kultur
Dans, kläder, barnshow.
Arr. IBDAE SWEDEN i samarbete med Soumia
Missoum, Houari Merkouza, Amine Missoume.

J

JULIA WINCENT
10:00–00:00 Operakonsert
Konsert med sopranen Julia Wincent och
pianisten Henrik Löwenmark.
Arr. Julia Wincent

K

KALEIDO KONSTHANTVERK
10:00–00:00 Visning i galleriet
Annica Danielsson Almén (keramik) och
Adina Almén (textil) berättar om utställningen.
10:00–00:00 Gör rönnbärsgirlanger
Elisabet Berg visar hur du gör vackra dekora
tioner av rönnbär och annat från naturen.
Arr. Kaleido konsthantverk
KLUBB KARANTÄN
17.00–00:00 Klubb Karantän – Uppsalas
livescen under corona. Två scener i en stream.
Arr. Ljudbild Uppsala i samarbete med Studiefrämjandet och SoundLevel i Uppsala AB
KNIVSTASUNE
10:00–00:00 Svenska visor
Sune och Madeleine sjunger svenska visor
från studio och live från trädgård och Ekoln.
Arr. KnivstaSune
KULTURFÖRVALTNINGEN,
UPPSALA KOMMUN
13:00–23:00 Mänskliga rättigheter-året
Så arbetar Uppsala kommun med mänskliga
rättigheter.
Arr. Kulturförvaltningen, Uppsala kommun

MAGDANS BY CECILIA
10:00–00:00 Magdansshow på Kulturnatten
Välkommen till en färgsprakande magdansshow
med inslag av egyptisk folklore.
Arr. Magdans by Cecilia
MAMA KILLA
10:00–00:00 Kulturnatt med Mama Killa
Dans och musik som tar dig till Bolivia.
Arr. Mama Killa i samarbete med ABF
MARIA ORIENTAL
10:00–00:00 Orientalisk dans
Maria bjuder på orientalisk dans till medryckande
toner från Mellanöstern.
Arr. Maria Oriental
MARIELUNDS DOCKTEATER
10:00–00:00 Musbageriet
Vi har just upptäckt Musbageriet bakom luckan
till ett källarfönster. Nu kan alla kika in.
Arr. Marielunds dockteater
MATS BJORKLUND MUSIC
10:00–00:00 MatsB, en Svensk Aussie
Melbournebaserad singer/songwriter underhåller
med originalkompositioner.
Arr. Mats Bjorklund Music
MILJÖPARTIET UPPSALA
17:00–18:00 Kultursverige efter corona
Samtal med kulturminister Amanda Lind (MP)
om kulturens framtid i Sverige efter
coronakrisen.
18:10–18:45 Oberoende public service
Med Niclas Malmberg (MP) led. i 2018 års
tryck- och yttrandefrihetskommitté.
19:00–20:00 Samtal med Alice Bah Kuhnke
om pressfriheten i EU och dess framtid
20:30–21:30 Riksdagsledamot Rebecka Le
Moine (MP) framträder med spoken word.
Arr. Miljöpartiet Uppsala
MOIL
10:00–00:00 Lyssna på Uppsalabaserade
gruppen Moil.
Arr. Moil
MULTIKULTURFÖRENINGEN
10:00–00:00 Gemenskap och mångfald
Ett blandat utbud av dans, musik och poesi.
Arr. Multikulturföreningen i Uppsala

KULTURHUSET GRAND
13:00–18:00 Livekonserter@Grand
Livestreamade konserter från Kulturhuset Grand.

Foto: Mikael Wallerstedt/meruppsala.se
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R

REBECCA TILLES
18:00–18:45 Svensk Americana Rebecca
Tilles är en sångerska, gitarrist och låtskrivare
från Harbo i Uppland.
Arr. Rebecca Tilles
REGINATEATERN
15:00–16:00 Philosophy Tea
Professor Peter Wallensteen and Lecturer
Daniel Ogden will discuss Margaret Atwoods
utopian ideas. 50–100 kr.
Arr. Reginateatern i samarbete med
Folkuniversitetet
19:00–20:00, 21:00–22:00
Improteater med Teater Prego
En garanterad skrattfest när Prego kör teater
helt utan manus. 150–180 kr.
Arr. Reginateatern i samarbete med Teater
Prego
REPUBLIKANSKA FÖRENINGEN
UPPSALA
10:00–00:00 Ämbeten skall inte ärvas
Är det en mänsklig rättighet att ärva ett
ämbete eller en titel?
Arr. Republikanska Föreningen Uppsala

S

SAMBA SÃO MIGUEL
10:00–00:00 Show med Samba São Miguel
Brasiliansk samba i färgsprakande shower.
Arr. Samba São Miguel
SOFIE SJÖSTRÖM DESIGN & ART
10:00–00:00 Color dots av Sofie Sjöström
Upplev abstrakt och modern konst med en
kulörskala inspirerad av naturen.
Arr. Sofie Sjöström design & art
STADSBIBLIOTEKET UPPSALA
10:00–00:00 Hurra för Pippi
I år fyller Pippi Långstrump 75 år och det
firar vi under Kulturnatten.
Arr. Bibliotek Uppsala
STENSKOG
10:00–00:00 StenSkog
En duo som framför egen arrangerad musik.
Arr. StenSkog
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musiken och kulturen på distans.
Arr. Tangogruppen Cambalache
TENDOKAI ALLIANSEN
10:00–00:00 Okinawa Karate Exhibition
Health and effective self defense.
Arr. TENDOKAI Alliansen i samarbete med
Botaniska Trädgården
THE GLORYFIRES
19:00–19:30 En fartfylld hälsning från
The Gloryfires.
Arr. The Gloryfires
TOWERLIGHT
10:00–00:00 Musik som är drömsk,
lekfull och rytmisk. Gitarr: Aldo Donatello
Fiol: Karin Tenggren
Arr. Towerlight

U

ULVIS
10:00–00:00 Lär dig mobil/dator på ULVIS
Hur gör jag? Lär dig få åtkomst till kulturen digitalt.
Arr. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
UPLANDS NATION
10:00–17:00 D. Hammarskjöldutställning
Endags-E-museum, med fotografier, musik,
filmtips, text med fokus på tiden i Uppsala.
Arr. Uplands Nations Kulturnämnd i samarbete
med Wijkmanska Blecket
UPPLANDSMUSEET
10:00–00:00 Visning – Walmstedtska
gården. Museipedagog Vilhelm Sundbom
visar professorshemmet.
10:00–00:00 Visning – Fristad
Med Annika Strömholm från Uppsala
kommun och föreningen ICORN.
10:00–00:00 Musikuppträdande
med Arya Aramnejad
10:00–00:00 Poesiuppträdande
med Ashraf Bagheri
Arr. Upplandsmuseet i samarbete med Bohusläns
museum, Västra Götalandsregionens fristadskoordinator, Uppsala kommun, ICORN, Statens
kulturråd, Arya Aramnejad, Ashraf Bagheri
UPPSALA BUGG & SWING SOCIETY
10:00–00:00 Se UBSS dansa bugg
Arr. Uppsala Bugg & Swing Society
UPPSALA DANSAKADEMI
10:00 – 00:00 Dans på distans
Se dansfilm från terminen som gått.
Arr. Uppsala Dansakademi

Foto: Mikael Wallerstedt/meruppsala.se

STIFTELSEN UPPSALA
WALDORFSKOLA
10:00–00:00 Eldshow
Eldshow med ungdomar från Uppsala Waldorfskola. ”Momo och kampen om tiden.”
Arr. Stiftelsen Uppsala Waldorfskola i samarbete
med Botaniska trädgården
STUDIEFRÄMJANDET
13:00–00:00 Studiefrämjandets Pärlor
Musik, dans och poesi, livestreamat från
scenen på SoundLevel.
Arr. Studiefrämjandet i samarbete med
SoundLevel
SU-EN BUTOH
10:00–00:00 Scrap Love
Ett sprakande konst- och dansprojekt
på Skrotcentralen i Uppsala AB.
Arr. SU-EN Butoh Company i samarbete
med Skrotcentralen i Uppsala AB.
SVENSKA AFGHANISTAN
KOMMITTÉN UPPSALA
10:00–00:00 Förändring i Afghanistan
Se vår film om hur vi skapat förändring.
Arr. Svenska Afghanistan kommittén Uppsala
SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN
I UPPSALA
16:00–17:00 Polsk kultur
Polsk historia, poesi och musik. Polonäs,
Krakow, Katarina Jagellonica, poesi och Chopin.
Arr. Svensk-Polska föreningen i Uppsala
SWINGKATTEN
10:00–00:00 Se Swingkattens show.
17:00–20:00 Dansa med oss online.
Arr. Swingkatten

T

TANGOGRUPPEN CAMBALACHE
10:00–00:00 Argentinsk tango
Är du nyfiken på tango? En kort film om tangon,
12 september 2020
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UPPSALA DOMKYRKA
19:00–19:15 Uppsala domkyrkas flickkör
Flickkören medverkar i gudstjänster och
ger konserter. Körledare Margareta Raab.
19:15–19:30 Sjung i goss- eller flickkör.
Körsångare berättar.
19:30–20:00 En rundvandring i domkyrkan
med guiden Annika Franzon.
20:00–20:15 Uppsala katedralsångare
Domkyrkans minsta kör. Körledare
domkyrkoorganist Ulric Andersson.
20:15–20:30 Gömda rum: Åkermanorgeln
Följ med in i domkyrkans Åkermanorgel.
20:30–20:45 Orgelsolist Andrew Canning
Andrew Canning spelar Solemn Prelude
”In memoriam”, av Edward Elgar.
20:45–21:00 Gömda rum: Librariet
Följ med till domkyrkans bibliotek.
21:00–21:15 Ord och bild i domkyrkan
Kristin Windolf berättar om konstutställningar
och författarsamtal.
21:30–21:45 Anna-skåpet berättar
Guidning genom domkyrkans altarskåp.
21:15–21:30 Gömda rum: Kyrkklockorna
Följ med domkyrkoklockare Oscar Hahne till
den s.k. klockbottnen på 35 meters höjd.
21:45–22:00 Utsikt, insikt: Tornkrönen
Spirornas översta del restaureras.
Följ med till byggarbetsplatsen.
22:00–22:15 Rockkören DUM
Domkyrkans ungdomsmusik sjunger filmmusik,
soul, rock’n roll. Körledare Niclas Dahl.
Arr. Uppsala domkyrka i samarbete med Sensus
UPPSALA EKUMENISKA
KVINNORÅD
10:00–12:00 Behövs feminismen i kyrkan?
Digital kvinnofrukost med Katarina Hedman
och Sarah Grenholm.
Arr. Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd i samarbete
med Bilda och Uppsala Missionskyrka
UPPSALA FOTOGRAFISKA
SÄLLSKAP
10:00–20:00 Digitala föredrag, utställning,
workshops och mini-fotomaraton.
Arr. Uppsala Fotografiska Sällskap

Foto: Ana Vera Burin Batarra

UPPSALA INDIAN CHOIR
19:00–19:30 Evergreen Bollywood by UIC
Den enda indiska kören i Sverige sjunger
livliga Bollywood-låtar och fusionsmelodi.
Arr. Uppsala Indian Choir
UPPSALA INDUSTRIMINNESMUSEUM
10:00–00:00 Digital industriguidning
Lär dig mer om Uppsalas industrihistoria.
Arr. Uppsala industriminnesmuseum
UPPSALA KOMMUN
OFFENTLIG KONST
19:00–20:00 The Tower, Camille Norment
Performance-lecture – konstnärlig förstudie
för vattentornet i Ulleråker.
Arr. Uppsala kommun Offentlig konst
UPPSALA KONSERT & KONGRESS
10:00–00:00 A la Maud
Konst, musik och dans samsas med samtal.
Arr. Uppsala Konsert & Kongress i samarbete
med MaudsArt
10:00–00:00 Linus Hasselberg/Olof Grind
Singer-songwriter-pop. Hasselbergs lyriska
texter tillsammans med Olof Grinds bilder.
11:30–12:10 Kajan Flyger
För barn 7–12 år. Ord, musik och rörelser.
Arr. Uppsala Konsert & Kongress
17:30–19:00 Mats Dimming
Publiken bjuds in till att drömma sig bort
i en ljudvärld där allt kan hända.
Arr. Uppsala Konsert & Kongress i samarbete
med Kungliga Musikhögskolan
20:00–23:00 Jazzhörnan
Digital jazzkväll, under ledning av Emil Ingmar Trio.
Arr. Uppsala Konsert & Kongress i samarbete
med Uppsala Jazz Club
UPPSALA KONSTMUSEUM
13:00–23:00 Live stream och Slow TV
Följ hela kvällens program från museet.
20:00–21:00 AmissingRoom
Ett annorlunda sätt att uppleva hemmet
tillsammans, och röra sig i tid och rum.
Arr. Uppsala konstmuseum
21:00–21:30 Nachla Libre läsning
Sömnlösheten & stadens sorl i Nachla Libres
diktsamling Tiden har sett allt.
Arr. Uppsala konstmuseum i samarbete med
Bibliotek Uppsala
21:30–22:00 Poesi: Elsa Tölli
Elsa Tölli läser ur sin poesi på finska i utställningen
Himlen är blå och solen är en klocka.
Arr. Uppsala konstmuseum i samarbete med
Finskt förvaltningsområde, Uppsala kommun
UPPSALA KORTFILMFESTIVAL
13:00–00:00 Kortfilmskavalkad med
kortfilmspärlor.
Arr. Uppsala Kortfilmfestival
UPPSALA KVINNOJOUR
10:00–00:00 Glädjeflickan i konstverken
Hur har prostitution skildrats i konsten?
En kortfilm av Uppsala Kvinnojour.
Arr. Uppsala Kvinnojour
UPPSALA LINNEANSKA TRÄD
GÅRDAR, UPPSALA UNIVERSITET
18:00–18:30 Jordpäron och kärleksäpplen
Digital visning om potatissläktingarnas väg
från akademiträdgården till korvkiosken.
20:00–20:30 Snapskryddor i Sverige
Svensk brännvinshistoria.
21:00–21:15 Sprit från hela världen
Digital visning från Tropiska växthuset, fokus
på växter som används för spritframställning.
Arr. Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala
universitet
UPPSALA MISSIONSKYRKA
13:00–13:30 Det ordnar sig alltid
– Solskensorkestern
15:00–15:30 Musik för två flyglar
– Lärare från Uppsala Kulturskola
16:00–21:30 Körstafett
16:00–16:30 Soul Children och Soul Teens
18:00–18:30 Barbro Björklunds Kammarkör
19:00–19:30 La Cappella.
20:00–20:30 Beyond Blue.

21:00–21:30 Uppslaget
22:00 –22:30 Nocturne – orgelimprovisation
17:00–22:15 Författarstafett
17:00 Elsie Johansson + Daniel Östersjö
17:30 Peter Gustavsson
17:50 Maria Frensborg
18:10 Krister Gustavsson
18:30 Anna Ahlund
18:50 Jörgen Mattlar
19:10 Anna Franklin
19:30 Lars Sund
19:50 Lena Köster
20:10 Kjell Eriksson
20:30 Silvia Edling
20:50 Jasim Mohammed
21:10 Lina Sjöberg
21:30 Johan Brännström
21:50 Ola Larsmo
Arr. Uppsala Missionskyrka
10:00–23:30 Konstutställning
– Visst finns det blå hästar.
Arr. Visst finns det blå hästar i samarbete
med Uppsala Missionskyrka/Bilda
UPPSALA STADSTEATER
10:00-00:00 Bakom ridån på teatern
Häng med på repetitionerna, möt skådespelarna
och regissörerna. Quiza med teaterchefen.
Arr. Uppsala Stadsteater
UPPSALA TRIBAL BELLYDANCE
COLLECTIVE
10:00–00:00 Färgstark dans med UTBC
En upplevelse bortom tid och rum.
Arr. Uppsala Tribal Bellydance Collective
UPPSALA UNGDOMSCIRKUS
10:00–22:00 Uppsala Ungdomscirkus
Smakprov på cirkusskola för barn från 4 år.
Arr. Uppsala Ungdomscirkus i samarbete
med Aktiv Ungdom
UPPSALA UNIVERSITET
14:00–14:45 Besök i strålningslabbet
Följ med oss in i labbet och se hur det går till
att identifiera olika radioaktiva ämnen.
Arr. Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
Uppsala Universitetsbibliotek
13:00–00:00 Live-sänd visning av utställningarna
Kartor, Linnébrev och Andreas Vesalius.
Arr. Uppsala Universitetsbibliotek Evenemang
Musicum, Uppsala universitet
10:00–00:00 Så mycket Werre
Ulf Johansson Werre duplicerar sig till en enmansorkester och presenterar några jazzklassiker.
10:00–00:00 Barockt från Universitetsaulan
Ensemble ur Kungliga Akademiska kapellet
framför musik av Ligeti och Vivaldi.
Dirigent: Stefan Karpe.
Arr. Musicum, Uppsala universitet
UPPSALA VIKING SQ
10:00–00:00 Varför inte Squaredans?
En internationell dansform för dig som gillar
utmaningar, motion och att få nya vänner.
Arr. Uppsala Viking SQ i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
UPPSALA YOGAMASSAGE
10:00–00:00 Yogamassage & tattoo art
Fotoutställning.
12:00–16:00 Vad är yogamassage?
Live på Facebook.
Arr. Uppsala Yogamassage

Z

ZALA PEZDIR
10:00–00:00 The Crackdown
1-minut dansfilm från 2016, skapad av filmregissören Mervi Junkkonen och dansaren Zala Pezdir.
Arr. Zala Pezdir i samarbete med Mervi Junkkonen

Ö

ÖSTFRONTEN
10:00–00:00 På Östfronten intet nytt
Ett karantänprojekt av Östfronten med vänner.
16 tramsiga sånger på inget givet tema.
Arr. Teatergruppen Östfronten
www.kulturnattenuppsala.se 7

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Uppsala kommun

DIGITALA

Kulturnatten
2020

Välkommen att ta del av Kulturnatten
Uppsala som äger rum den 12 september.
I år arrangeras Kulturnatten digitalt.
Gå in på www.kulturnatten
uppsala.se och klicka på
program i övre högra hörnet.
P.S Här kan du också hitta
programtidningen som pdf.
Programmet med länkar till
respektive programpunkt läggs
upp 12 september kl. 10:00 och
finns tillgängligt till kl. 00:00.

Upplev musik, spännande dansföreställningar,
roliga barnaktiviteter och mycket mer!

www.kulturnattenuppsala.se

ANNONS

