Oplev
Storbritannien
2017 – nyheder, jubilæer og
andre spændende begivenheder
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Brighton Wheel,
Brighton i England.

Kalender 2017
Januar 2017

April 2017

Maj 2017 forts.

1. januar — New Year’s Day Parade & Festival,
London. En af verdens største gadeoptog med op
til 10.000 deltagere og 500.000 tilskuere.

2. april — Oxford & Cambridge Boat Race, London.
Den klassiske rokonkurrence er et af verdens ældste
sportsarrangementer. Tusindvis af tilskuere flokkes
ved floden Tideways bredder mellem Putney og
Mortlake i det sydlige London, hvor de to stærke
universitetshold konkurrerer mod hinanden.

29. maj — Osterulning i Coopers Hill, Gloucestershire, Sydvestengland *BEMÆRK!*. Hundredvis af
deltagere jager en løbsk 4-kilos ost på en bakke med
en hældningpå op til 90 grader.

25. januar — Burns’ Night, Skotland. Fejringen af
Skotlands nationalskjald Robert Burns.
31. januar — Up Helly Aa, Shetlandsøerne, Skotland
*BEMÆRK!*. Europas største ildfestival, der fejrer
vinterens slutning og starten på foråret.

Februar 2017
17.—21. februar — London Fashion Week. Årets
begivenhed inden for modebranchen, hvor verdens
førende designere viser deres seneste kollektioner til
foråret/sommeren på catwalken.
20.  —  26. februar — Jorvik Viking Festival, York,
Nordengland. I forbindelse med den årlige Jorvik
Viking Festival fejrer hele byen kulturarven efter
vikingerne. Det er Europas største vikingefestival og
lokker hvert år mere end 40.000 tilskuere til.

6.  —  8. april — Grand National Meeting, Aintree
Racecourse, Liverpool, Nordvestengland. Verdens
mest berømte hestevæddeløb, hvor 40 deltagere
konkurrerer om at komme først i mål.
23. april — St. George’s Day, England. Fejringen af
Englands nationalhelgen St. George med festivaler
og middelalderbanketter.
23. april — Virgin London Marathon, London.
Verdens største indsamlingsarrangement, som også
indgår i World Marathon Majors.
29. april  —  1. maj — Tour de Yorkshire, Nordengland.
Dette relativt nye 3-dages cykelløb i Yorkshire startede
i maj 2015 som et selvstændigt arrangement efter den
store succes, da Tour de France 2014 besøgte regionen.

28. februar — Olney Pancake Race, Buckinghamshire, England *BEMÆRK!*. I dette unikke løb løber
entusiastiske kvinder fra lokalbefolkningen gennem
Olneys gader klædt i klassisk husmorsmundering
med kjole, forklæde og hovedtørklæde. Løbet er 415
yards langt (hvilket svarer til knap 380 meter), og pandekagerne skal vendes i luften både ved start og mål.

Maj 2017

Marts 2017

Maj — Whisky Month, rundt omkring i Skotland.
Whiskymåned med smagsprøver, bag om kulisserne-oplevelser og rundture på destillerier.

1. marts — The National St David’s Day Parade,
Cardiff, Wales. Wales’ hovedstad fejrer sin nationalhelgen St. David og de walisiske traditioner.
17. marts — St. Patrick’s Day, Nordirland. Irlands
nationalhelgen fejres med festivaler, optog, karnevaler
og koncerter.

Maj  —  september — Highland Games, rundt omkring
i Skotland. Omkring 100 højlandsspil bestående af
sækkepibeoptrædener, idrætsarrangementer og
højlandsdans.

27. maj — Football Association Cup, Final Wembley
Stadium, London. Finalen i verdens ældste cup-turnering inden for fodbold.

Juni 2017
10. juni — Man vs. Horse Race, Powys, Llanwrtyd
Wells, Wales *BEMÆRK!*. Op til 500 deltagere
konkurrerer mod heste på en 35 km lang strækning i
Storbritanniens mindste by.
14.  —  18. juni — Taste of London Festival, London.
I løbet af fire dage kan man nyde mad, drikkevarer og
underholdning i Regent’s Park.
20.  —  24. juni — Royal Ascot, Ascot, Berkshire,
Sydøstengland. Hestevæddeløb og et højdepunkt i
den britiske society-kalender.
21. juni — Sommersolhverv i Stonehenge. Hvert år
samles besøgende fra hele verden i Stonehenge for
om natten at fejre sommersolhverv og se solen
stå op over stenene. Et besøg i Stonehenge på
årets vigtigste dag er virkelig magisk.
21.  —  25. juni — Glastonbury Festival, Pilton Somerset, Vestengland. En af verdens største og bedste
musikfestivaler med mere end 175.000 besøgende.
28. juni  —  2. juli — Henley Royal Regatta, Heley-onThames, det centrale England. Den pittoreske lille by
Henley-on-Thames forvandles til 5 dages internationalt rostævne.
På side 19 finder du kalenderen
for juli til december.

Omslag: Glenfinnan Viaduct i Glenfinnan, Skotland.
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Velkommen
GREAT Britain!
Storbritannien er et utroligt spændende rejsemål, som hvert år
lokker hundredtusindvis af danskere til (i 2015 besøgte hele
756.000 danskere Storbritannien*). Uanset om man er interesseret i kultur, mad og drikke, shopping, pulserende storbyer
eller smukke landskaber, har dette ikoniske land noget for
enhver smag, som får folk til at vende tilbage år efter år.
2017 er ingen undtagelse, og for at hjælpe dig, der arbejder med
journalistik og medier, har vi derfor valgt at samle de vigtigste
nyheder og begivenheder i Storbritannien for 2017 i dette hæfte.
Store jubilæer som Premier Leagues 25-årsjubilæum udmærker
sig sammen med fokus på engelske litterære helte, skotsk historie,
kulturarv og arkæologi samt walisiske legender.

Thomas Pultz,
Marketing & Communications Executive Denmark
Presserum: media.visitbritain.com, vælg Danmark.

Tilsæt spændende filmnyheder, spektakulære hotelåbninger og
interessante udstillinger – så har du forhåbentlig tips og inspiration
til nye ting at se og lave i Storbritannien i 2017.
Dette er selvfølgelig kun en lille del af alt det, Storbritannien har at
byde på. Hvis du vil have tips og idéer til, hvad man kan se og lave
i Storbritannien, hjælper vi hos VisitBritain gerne med gode råd,
så netop din artikel, tv-produktion eller fotografering bliver så
god som muligt.
Jeg glæder mig til at samarbejde med dig om at skabe de bedste
reportager om Storbritannien som rejsemål. Tag endelig fat i mig,
så tager vi en snak.

*Kilde: Office of National Statistics, International Passenger Survey
IPS-tal for hele 2015.

Billedbank: www.visitbritainimages.com
Følg os gerne på:
VisitBritainNDC
Love GREAT Britain
@LoveGreatBritain_DK
Telefon: +46 8 671 30 18
Mobil: +46 73 147 36 40
E-mail: thomas.pultz@visitbritain.org
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Mermaid Quay i Cardiff Bay. Fodboldspilleren Gareth Bales fødeby.
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Årets tema
Skotland: Year of History,
Heritage & Archaeology

Beaumaris Castle, beliggende
på øen Anglesey i Wales.

I 2017 fejrer Skotland sin kulturarv ved
at vise landets rige arkæologi og historie –
fra resterne af de første flere tusind år gamle
bosættelser til den turbulente middelalder,
skotske oplysningstid og den industrielle
revolution.

England: Year of
Literary Heroes

Princess Street Gardens
i Edinburgh, Skotland.

I 2017 hyldes nogle af Englands største
litterære helte med fejringen af store mærkedage over hele landet – fra 200-årsdagen
for Jane Austens død til 20-årsjubilæet for
udgivelsen af JK Rowlings første roman
Harry Potter og de vises sten. Landet spiller
også en stor rolle på filmlærredet med premierer på storfilm, der blandt andet puster
liv i legenden om Kong Arthur.

Wales: Year of Legends
Med The Year of Legends vil Wales opmuntre
mennesker til at udforske mere om landets
særskilte kultur, kulturarv, historie og mytologi.
I 2017 kommer finalen i UEFA Champions League, der er en af verdens mest prestigefyldte
cup-turneringer, til hovedstaden Cardiff.
Det er en fantastisk mulighed for Wales at
vise sig frem for verden og lade folk vide,
hvor de nye foldboldlegender er født.
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Årets store
jubilæer
Harry Potter-bøgernes
20-årsjubilæum
Siden J.K. Rowling udgav sin første bog Harry Potter and the
Philosopher’s Stone (Harry Potter og de vises sten) den 30. juni
1997, er serien blevet utroligt populær og hyldes af både læsere og
anmeldere verden over. Den kommercielle succes er fortsat med
otte mindst lige så populære film, som er optaget forskellige steder i
England, Skotland og Wales. Harry Potter-fans, som passerer London,
må ikke gå glip af et billede af perron 9¾ på King’s Cross Station. Her
kan du teste dine magiske evner ved at forsøge at skubbe en bagagevogn gennem flisevæggen mellem perron ni og ti – også kendt som
porten til troldmændendes verden. Et andet indlysende besøgsmål
for vaskeægte Harry Potter-fans er Warner Bros. Studio Tour – The
Making of Harry Potter, hvor både gamle og unge mugglere kan
genopleve de utroligt populære film.
For at fejre jubilæet præsenterer The British Library i London i
perioden 20. oktober 2017 til 28. februar 2018 en udstilling om Harry
Potters magiske verden. Udstillingen tager de besøgende med på en
rejse til meget af det, der udgør kernen i historierne, som middelalderens beskrivelser af griffer og drager, oprindelsen til legenden om de
vises sten og meget mere. Her findes desuden troldmandsbøger,
som du næppe finder andre steder, samt manuskripter og genstande
hvor originaler fra Bloomsbury’s og J.K. Rowlings eget arkiv vises
ved siden af gamle skatte fra British Library.
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Optagelserne af Harry Potter og
fangen fra Azkaban fandt sted i
Glencoe, Skotland.

Warner Bros. Studio Tour –
The Making of Harry Potter.
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Premier Leagues 25-årsjubilæum
I 2017 fylder den verdensberømte Premier League 25 år. Ligaen har
fået international opmærksomhed, lige siden den første sæson
blev skudt i gang 15. august 1992, og er topaktuel for os skandinaver
med bl.a. Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, og ikke mindst da
Zlatan Ibrahimovic begyndte at spille for Manchester United i 2016.
En fodboldkamp er et must for alle fodboldinteresserede turister.
Spillernes dygtighed, supporternes entusiasme og den næsten
elektriske stemning på stadion gør kampen til en helt uforglemmelig
oplevelse. Du får ikke bare mulighed for at se Englands og Wales
bedste spillere (Skotland har sin egen liga), du får også chancen for
at besøge de forskellige klubbers hjembyer. Fra Sunderland i det
nordøstlige England til Swansea i det sydlige Wales, videre til London
og derefter Manchester og Liverpool i det nordvestlige England – det
bliver en opdagelsesrejse til nogle af Storbritanniens mest spændende byer at følge Premier League-fodbolden. Samtidig har mange arenaer guidede ture, hvor du kan se lidt af det, der sker bag kulisserne.

70-årsjubilæum for Edinburgh Festivals
Edinburgh Festivals, hvor Edinburgh International Festival er den
største, blev grundlagt i 1947 for at hylde kunst og kultur og samle
verdens lande igen efter verdenskrigen. Grundtanken lever videre
efter 70 år og har gjort Edinburgh med sine festivaler til et fantastisk rejsemål for besøgende, skuespillere, kunstnere og tænkere
fra alle verdenshjørner. I 2017 vil de 12 store festivaler i Edinburgh
gøre opmærksom på jubilæet ved at lade musik, film, kunst,
teater, videnskab, dans, litteratur og historiefortælling forvandle
byen til et sted for drømme, refleksioner, opfindelser og festivitas
– samtidig med at man ser frem til de kommende 70 år.

Norska kyrkan i Cardiff, Wales.
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125-årsjubilæet for den første novelle
om Sherlock Holmes
The Adventures of Sherlock Holmes af den skotske forfatter og
læge Sir Arthur Conan Doyle blev udgivet første gang i 1892. I
historierne om Sherlock Holmes, som også er blevet en populær
tv-serie, spiller byen London en så vigtig rolle for handlingen, at
det er svært at forestille sig, hvordan detektiven skulle kunne bo noget andet sted. Udforsk byen i hans fodspor, og besøg nogle af hans
favoritsteder, inklusive 221B Baker Street. Og selvom lejligheden ikke
eksisterer i virkeligheden, er facaden, der vises i tv-serien, optaget i
en rolig gade i det vestlige London, 25 minutters gang fra Baker
Street på 187 North Gower Street. Andre steder, der er et besøg
værd, er bl.a. The Sherlock Holmes Museum, hvor man har genskabt hans dagligstue, og som desuden byder på en velassorteret
souvenirbutik. Og The Sherlock Holmes Pub i Westminster, som er
fyldt med memorabilia som Dr. Watsons gamle tjenesterevolver og
hans livret Cumberland-pølse.

200-årsdagen for Jane Austens død
En af den engelske litteraturs mest læste forfattere, Jane Austen,
døde den 18. juli i 1817 i Winchester i det sydlige England. Austen-fans,
som vil ære 200-årsdagen for hendes død, kan besøge hendes
tidligere hjem, der ligger i Chawton i nærheden af Alton, Hampshire, i
det sydlige England, ca. en time med tog fra London. Både her og
i resten af Hampshire forbereder man sig til fejringen af ”Jane Austen
200”. Det var her i det smukke hus, hun tilbragte de sidste otte år af sit
liv, skrev Emma, Mansfield Park og Kærlighed og svaghed og reviderede Stolthed og fordom, Fornuft og følelse og Northanger Abbey.
Huset kaldes i dag for Jane Austen’s House Museum og har i løbet af
året et spændende program, som vil begejstre selv de mest nidkære
Austen-fans. Bath i det sydvestlige England, som var Jane Austens
hjemby fra 1801 til 1806, er også et must for hendes beundrere. Her
kan du bo i forfatterens hjem Jane Austen’s Home og besøge Jane
Austen Centre, som fortæller, hvordan Bath påvirkede hendes liv og
måde at skrive på.
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Gå i de kommende
films fodspor
Få et smugkig på film og tv-serier, der har premiere i 2017, ved at
besøge de landskaber og steder, hvor optagelserne er lavet.

Fairy Pools, Isle of Skye,
Skotland.

T2: Trainspotting
Premiere i Storbritannien 27. januar 2017.
T2: Trainspotting er en fortsættelse af Trainspotting, hvor de oprindelige karakterer er
samlet igen til en fortælling, der udspiller sig i
og rundt om Skotland. Ewan McGregor, Jonny
Lee Miller og Robert Carlyle spillede alle med
i den første film og er nu set på filmsæt forskellige steder i Edinburgh og Glasgow.

Knights of the Roundtable:
King Arthur
Premiere i Storbritannien 24. marts 2017.
Dette er en storslået eventyrfilm, som
genfortæller den berømte legende om kong
Arthur og hans riddere, instrueret af Guy
Ritchie. Rollelisten omfatter Charlie Hunnam,
Àstrid Bergès-Frisbey, Jude Law og svenske Mikael Persbrandt. Filmen er indspillet
forskellige steder i Storbritannien, inklusive
Snowdonia i det nordlige Wales, det skotske
højland og Isle of Skye samt Windsor Great
Park og Forest of Dean på grænsen mellem
England og Wales.

Paddington 2
Edinburgh skyline, Skotland.

Premiere i Storbritannien 24. november
2017. Nu kan Paddingtons mange fans
glæde sig til at gense den skønne bjørn i
Studio Canals efterfølger Paddington 2.
Rollelisten er den samme som i den første
film med undtagelse af en ny person, der
spiller skurken. Indspilningerne starter i
London til efteråret 2016.
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Birmingham city, England.

Kingsman: The Golden Circle
Twentieth Century Fox’ The Kingsman: Secret Service vender
tilbage i 2017 med fortsættelsen Kingsman: The Golden Circle. Se
Eggsy og Marlin samarbejde om at fange en ny skurk med hjælp fra
den amerikanske spiontjeneste: Statesman. Actionfilmen er bl.a.
optaget i Birmingham i England og London.

Benedict Cumberbatch
spiller Sherlock Holmes.

Sherlock series 4
Tv-serien Sherlock er inspireret af Sir Arthur Conan Doyles elskede
bøger og vender tilbage til tv skærme verden over med 4. sæson i
starten af 2017. Og rygterne går, at Avengers-stjernen Tom Hiddleston er med. Med base i det victorianske og georgianske England har
London vist sig at være den ideelle lokation til optagelserne af de
tre tidligere sæsoner.

12

Kommende
hotelåbninger
Shaftesbury avenue,
West End, London.

Londons West End får
sit største budgethotel
Hoteloperatøren Accor vil i 2017 åbne sit
nye Ibis Styles Piccadilly Circus-hotel med
583 værelser i det enorme Trocadero-hus
mellem Shaftesbury Avenue og Coventry
Street. Det bliver West Ends største budgethotel, og man regner med, at ca. 80 procent
af gæsterne vil være turister. Den centrale
beliggenhed og prisniveauet (100 til 150
pund pr. nat) gør Ibis Styles unikt – de fleste
hoteller, som har slået dørene op midt i West
End de seneste år, har været femstjernede
luksushoteller. Stedet, hvor hotellet ligger,
har i flere århundreder og frem til midten af
1960’erne fungeret som tennisbane, cirkus,
teater, udstillings- og koncertsal, tesalon og
restaurant. I 1980’erne blev det omdannet
til et forlystelsescenter med attraktioner,
biografer og butikker, men lukkede igen i
februar i år.
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Eden Project Hotel,
Cornwall
Et nyt hotel med 115 værelser åbner næste
år i tilslutning til Eden Project i Cornwall. Til
en pris på 6 millioner pund er hotellet udformet og bygget, så det smelter ind i landskabet omkring Edens hovedanlæg.

Nyt hotel åbner i tilslutning til
Eden Project i Cornwall, England.

Scotland Yard Hotel,
London
Scotland Yards første politistation bliver til
et nyt femstjernet luksushotel, som forventes at slå dørene op i starten af 2017. Først
skal den historiske bygning dog renoveres –
til en pris på 50 millioner pund. Politiorganisationen Scotland Yard, som blev kendt i den
brede offentlighed gennem Sir Arthur Conan
Doyles bøger, var centrum for den berygtede ”Jack the Ripper”-efterforskning i 1888.
Det nye hotel vil ud over luksusværelser til
10.000 pund pr. nat også byde på to barer, et
bibliotek og spisesale.

Grafik af hotellet.

Det nye LEGOLAND
Castle Hotel
Sommeren 2017 forventes det nye LEGOLAND Castle Hotel i LEGOLAND Windsor
Resort i Berkshire, England, at slå dørene op,
og beliggenheden kunne ikke være bedre.
Her vil LEGOLAND Castle Hotel med sine 61
værelser vække en fortryllende verden til
live, hvor der findes modige prinsesser og
riddere, snu troldmænd og glade gøglere. De
familier, der bor her, kan vælge, om de vil bo
på et værelse med ridder- eller troldmandstema. Børn og voksne sover adskilt for at gøre
det hele ekstra spændende. Det farveglade
LEGO-design og forskellige modeller findes
overalt på hotellet, fra lobbyens virkelighedstro LEGO-troldmand og legepladser både indendørs og udenfor til à la carte-restauranten
Tournament Tavern. Som gæst får du adgang
til parken lidt tidligere og har fortrinsret til
nogle af attraktionerne samt får LEGO-gaver
og samlerobjekter. Bookinger kan foretages
fra midten af oktober 2016.
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Gallerier og
museer

The O2 i London, England.
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Star Wars Identities: The Exhibition
på 02 Arena, Greenwich, London
Udstillingen løber fra 18. november 2016 til 3. september 2017.
Er du Star Wars-fan? Her finder du omkring 200 originalkostumer,
rekvisitter, modeller og billeder fra filmene, som du kan gå på
opdagelse i.

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal
Remains på V & A Museum, London
Udstillingen løber fra 13. maj til 1. oktober 2017. Velkommen
til den første internationale udstilling om et af verdens mest
legendariske og indflydelsesrige bands.
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Musicals og
teater
Teaterstykker, shows og musicals i Londons West End
med forlænget spilletid i 2017.

Les Miserables,
Queen’s Theatre

The Lion King,
Lyceum Theatre

Harry Potter and
The Cursed Child

Opføres frem til 4. marts 2017. I oktober
2010 fejrede Cameron Mackintoshs legendariske produktion af Boublil og Schonbergs
Les Miserables 25-årsjubilæum i London
og er i dag den længst spillende musical i
verden. Den internationale og prisbelønnede
musical tager publikum med gennem en
episk fortælling om passion og ødelæggelse
i et land i revolutionens vold.

Opføres frem til 2. april 2017. Disneys
musical-fænomen The Lion King fortsætter
med at fascinere publikum i alle aldre. Det
fantastiske show på Lyceum Theatre kombinerer imponerende scenekunst og flotte
kostumer, masker og dukker og fortæller
med fascinerende teatermagi historien om
Simba – tag med ham på hans episke rejse
for at genvinde hans kongedømme!

Mamma Mia,
Novello Theatre

Thriller – Live,
Lyric Theatre

Opføres på Palace Theatre i London frem
til maj 2017. Det nye stykke er skrevet af
Jack Thorne på baggrund af J.K. Rowlings
Harry Potter-serie og har i løbet af året haft
premiere i Londons West End. Her møder vi
Rowlings helt som voksen, ansat i Ministeriet for Magi og far til tre børn i skolealderen. Stykket er opdelt i to dele, som det er
meningen, man ser i den rigtige rækkefølge
samme dag (matiné og aftenforestilling)
eller to dage efter hinanden.

Opføres frem til 4. marts 2017. Tag med
til den ultimative feel-good-fest i verdens
solrigeste og opløftende musical.

Opføres på Lyric Theatre, London, frem
til 1. oktober 2017. Thriller – Live er et spektakulært show i højt tempo, som fortæller
om Michael Jackson og Jackson 5. Showet
har lavet en rigtig moonwalk til West End
efter at have gennemført tre turnéer i Storbritannien og fået stående ovationer over
hele Europa.
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The Lion King,
Lyceum Theatre, London.

Billede fra filmen
Les Misérables (2012).

Novello Theatre i
Aldwych, London.

Palace Flower Show, Surrey,
Sydøstengland.
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Kalender 2017
Juli 2017
3. — 16. juli — Wimbledon Tennis Championships,
London. En af verdens mest berømte tennisturneringer, som har været spillet siden 1877.
4. — 9. juli — Palace Flower Show, Surrey, Sydøstengland. Verdens største tilbagevendende blomsterevent med fantastiske plantekreationer.
14. juli — 19. september — BBC Proms, Royal Albert
Hall, London. Hver sommer afholdes den otte uger
lange musikfestival The Proms, hvor primært Royal
Albert Hall fyldes med klassisk musik ved daglige
koncerter og andre musikevent.
15. juli — World Snail Racing Championship, Norfolk, Østengland *BEMÆRK!*. Klar, parat ... glid!
I mere end 25 år har denne konkurrence været afholdt i Congham i nærheden af King’s Lynn, Norfolk.
Mere end 300 snegle kæmper om den æresfyldte
titel som ”Verdens hurtigste snegl”. Verdensrekorden holdes af sneglen Archie, som klarede den 13
tommer (ca. 33. cm) lange bane (opmålt på et bord)
på to minutter.
Juli (datoen er ukendt på nuværende tidspunkt) —
Buckingham Palace Summer Opening, London. Se
med bag kulisserne hos den britiske kongefamilie.

August 2017 forts.
Edinburgh Festival fejrer 70 år
5. — 29. august — Edinburgh International
Festival og Edinburgh Festival Fringe,
Edinburgh, Skotland. Tag del i kulturoplevelser
som teater, komedie og kunst i verdens
førende festivalby.
27. — 28. august — Notting Hill Carnival, London.
Velkommen til Londons mest berømte, caribiske
festival – Europas største gadefest! Med fantastiske
kostumer, vanvittige kortegevogne og skøn musik får
karnevalet gaderne til at danse.
August (datoen er ukendt på nuværende tidspunkt) — World Pipe Band Championships, Glasgow,
Skotland. Den ultimative sækkepibekonkurrence!

November 2017
30. november — St. Andrew’s Day, rundt omkring
i Skotland. Fejringen af Skotlands nationalhelgen
St. Andrew, hvor der tidligere har været fri entré til
forskellige skotske historiske bygninger.
November   —   januar (datoen er ukendt på nuværende tidspunkt) — Winter Wonderland i Hyde Park,
London. En rigtig familiefavorit, som nu vender
tilbage til Hyde Park i London med fantastiske shows,
et pariserhjul og et enormt julemarked. Her er ikke
bare en skøjtebane til alle store børn, men også lidt
mere rolige attraktioner til de yngre.

December 2017
31. december — Hogmanay, Skotland. Skotlands
største fest, som fejres med fyrværkeri, udendørskoncerter og gadefester.

September 2017
7. —  10. september — Heritage Open Days, rundt
omkring i England. Fri entré til Englands historiske
bygninger.

Jane Austens 200-årsdag

August 2017
4. — 26. august — Royal Military Tattoo, Edinburgh,
Skotland. En opvisning af militærorkestre ved
Edinburgh Castle, som hvert år lokker 220.000
besøgende til.

8. — 17. september — Jane Austen Festival,
Bath, Sydvestengland. Hvert år valfarter
hundredvis af fans til Bath for at deltage i en af
verdens største Jane Austen-sammenkomster,
hvor man fejrer forfatteren og genopliver regency-perioden for en kort bemærkning.

August (datoen er ukendt på nuværende tidspunkt) — World Bog Snorkelling Championships,
Powys, i det centrale Wales *BEMÆRK!*. Verdensmesterskab i ”andemadssnorkling” – måske verdens
mest beskidte svømmesport.

15.   —  21. september — London Fashion Week. Det
her er årets begivenhed inden for modebranchen, hvor
verdens førende designere præsenterer deres seneste
kollektioner til efteråret/vinteren på catwalken.

På side 2 finder du kalenderen
for januar til juni.
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