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2017 – nyheter, jubileer og andre  
interessante begivenheter
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1. januar — New Year’s Day Parade & Festival,  
London. En av verdens største gateparader med opptil 
10 000 deltakere og 500 000 tilskuere.

28. januar (dato for festparade bekreftes senere) 
Chinese New Year, London og resten av Storbri-
tannia. Hvert år er London vertskap for den største 
kinesiske nyttårsfeiringen utenfor Asia, der flere 
hundre tusen mennesker deltar. Feiringen er gratis og 
finner vanligvis sted på Trafalgar Square, i Chinatown 
og i hele West End. 

31. januar — Up Helly Aa, Shetlandsøyene, Skottland 
*SPESIAL!*. Europas største ildfestival som feirer at 
vinteren er slutt og at våren begynner.

Januar 2017

15.—26. februar — Glasgow Film Festival, Glasgow, 
London. Glasgow Film Festival er den raskest voksende 
og tredje største filmfestivalen i Storbritannia, med 
over 350 arrangementer. 

17.—21. februar – London Fashion Week. Årets 
begivenhet innen motebransjen, der verdens fremste 
designere viser frem sine nyeste kolleksjoner for våren/
sommeren på catwalken.

20.—26. februar – Jorvik Viking Festival, York, 
Nord-England. Under den årlige Jorvik Viking Festival 
feirer hele byen sin kulturarv etter vikingene. Dette er 
Europas største vikingfestival og lokker hvert år til seg 
mer enn 40 000 besøkende.

28. februar – Olney Pancake Race, Buckinghamshire, 
England *SPESIAL!*. Under det helt unike løpet løper en-
tusiastiske damer fra lokalbefolkningen gjennom Olneys 
gater kledt i klassisk husmorantrekk med skjørt, forkle 
og skaut. Løpet er 415 yards (knapt 380 meter) langt, og 
pannekakene må snus i luften ved både start og målgang.

Februar 2017

9.—26. mars Glasgow International Comedy Festival, 
Glasgow, Skottland. Denne komediefestivalen presente-
rer både kjente komikere og nye talenter, som i løpet av 
to og en halv uke opptrer på steder over hele byen.

17. mars — St Patrick’s Day, Nord-Irland. Irlands nasjo-
nalhelgen feires med festivaler, parader, karneval
og konserter.

31. mars—2. april — Gateshead International Jazz 
Festival, Newcastle Gateshead, Nordøst-England. I Sage 
Gateshead arrangeres Gateshead International Jazz Fes-
tival for tolvte gang, med fire forskjellige konsertscener 
under samme tak, samt et åpent fellesområde som tilbyr 
en blanding av lokale og kjente artister. 

Mars 2017

Mai—september — Highland Games, flere steder i 
Skottland. Rundt 100 høylandsfestivaler med sekkepipe-
opptredener, idrettsarrangementer og høylandsdans.

Mai — Whisky Month, flere steder i Skottland. Whisky- 
måned med smaksprøver, bak kulissene-opplevelser 
og rundturer på destillerier. 

27. mai — Football Association Cup Final Wembley 
Stadium, London. Finalen i verdens eldste fotballcup.

Mai 2017

29. mai — Osterulling i Coopers Hill, Gloucestershire, 
Sørvest-England *SPESIAL!*. Et hundretalls konkurren-
ter jager en skinnende 4-kilos ost i en bakke med opptil 
90 graders helling.

Mai 2017 forts.

2. april — Oxford & Cambridge Boat Race, London.
Det klassiske romesterskapet er et av verdens største 
sportsarrangementer. Tusenvis av tilskuere lokkes til 
elven Tideways strender mellom Putney og Mortlake i 
Sør-London, der de to sterke universitetslagene kon-
kurrerer mot hverandre.

23. april — St George’s Day, England. Feiring av 
Englands nasjonalhelgen St George med festivaler og 
middelalderbanketter.

April 2017

På side 19 finner du kalenderen for 
juli–desember.

Brighton Wheel,  
Brighton i England.

Omslag: Glenfinnan Viaduct i 
Glenfinnan, Skottland.

10. juni — Man vs. Horse Race, Powys, Llanwrtyd Wells, 
Wales *SPESIAL!*. Opptil 500 deltakere konkurrerer mot 
hester på en strekning på 35 km i Storbritannias minste by.

14.—18. juni — Taste of London Festival, London. I fire 
dager kan man nyte mat, drikke og underholdning i 
Regent’s Park.

20.—24. juni — Royal Ascot, Ascot, Berkshire, Sørøst- 
England. Hesteveddeløp og et høydepunkt i den britiske 
sosietetskalenderen.

21. juni — Sommersolverv i Stonehenge. Hvert år samles 
besøkende fra hele verden i Stonehenge for å feire som-
mersolvervet i løpet av natten og se solen stå opp over 
steinene. Et besøk i Stonehenge på årets viktigste dag er 
virkelig magisk.

21.—25. juni — Glastonbury Festival, Pilton Somerset, 
Vest-England. En av verdens største og beste musikkfesti-
valer med mer enn 175 000 besøkende.

Juni—juli (dato bekreftes senere) — Pride in London. 
Englands hovedstad er vertskap for et skikkelig party 
om sommeren; Pride in London er et av Europas største 
gratisarrangementer. Festivalen avsluttes vanligvis med 
et fargesprakende karneval av musikk, vogner og dans, og 
trekker et enormt antall tilskuere.

28. juni—2. juli — Henley Royal Regatta, Henley-on-Tha-
mes, Midt-England. Den pittoreske småbyen Henley-on-Tha-
mes forvandles til en internasjonal roturnering i fem dager.

Juni 2017

Kalender 2017
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 Storbritannia er et utrolig spennende reisemål som hvert år 
fortsetter å tiltrekke seg flere hundre tusen norske besøkende 
(i 2015 besøkte hele 771.000 nordmenn Storbritannia*). Enten 
man er interessert i kultur, mat og drikke, shopping, pulseren-
de storbyer eller vakre landskap finner man et tilbud i dette 
ikoniske landet, som lokker til gjenvisitt år etter år.

2017 er intet unntak, og for å hjelpe deg som jobber innen journalis-
tikk og medier, har vi derfor valgt å sammenfatte de viktigste nyhete-
ne og begivenhetene som skjer i Storbritannia i løpet av 2017 i dette 
heftet. Store jubileer som Premier Leagues 25-årsjubileum utmerker 
seg, sammen med fokus på engelske litterære helter, skotsk historie, 
kulturarv og arkeologi samt walisiske legender.

Legg til spennende filmnyheter, spektakulære hotellåpninger og inte-
ressante utstillinger, så har du forhåpentligvis fått tips og inspirasjon 
til nye ting å se og gjøre i Storbritannina i 2017.

Dette er selvsagt bare en liten del av hva Storbritannia har å tilby. 
Hvis du vil ha andre tips og ideer til hva man kan se og gjøre i Storbri-
tannia, er vi i VisitBritain her for å hjelpe og gir råd for at nettopp din 
artikkel, TV-produksjon eller fotografering skal bli så bra som mulig.

Jeg ser frem til å samarbeide med deg for å skape de beste reportas-
jene om Storbritannia som reisemål. Ta kontakt med meg, så snakkes 
vi nærmere.

*Kilde: Office of National Statistics, International Passenger Survey
Full-year 2015 IPS figures.

Charlotte Elsbak,
Marketing & Communications Executive Norway

Presserom: media.visitbritain.com, velg Norge. 

Bildebank: www.visitbritainimages.com

Følg oss gjerne på:

      VisitBritainNDC 

       Love GREAT Britain      

       @LoveGreatBritain_NO

Velkommen til 
GREAT Britain!

Telefon: +46 8 671 31 33 

Mobil: +46 731 473 651

E-post: charlotte.elsbak@visitbritain.org
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Chatsworth House i Derbyshire, England.

Mermaid Quay i Cardiff Bay. Fotballspilleren Gareth Bales hjemby.



5

Årets temaer

Skottland: Year of History,  
Heritage & Archaeology

I 2017 feirer Skottland sin kulturarv ved å 
vise frem landets rike arkeologi og historie, 
fra det som er igjen av de første, flere tusen 
år gamle bosettingene til den turbulente 
middelalderen, den skotske opplysningstiden 
og den industrielle revolusjon.

Wales: Year of Legends

Med The Year of Legends vil Wales opp-
muntre mennesker til å lære seg mer om lan-
dets særpregede kultur, kulturarv, historie 
og mytologi. I 2017 kommer dessuten finalen 
i UEFA Champions League, en av verdens 
mest prestisjefylte cuper, til hovedstaden 
Cardiff. Dette er en fantastisk mulighet for 
Wales til å vise seg frem for verden og la folk 
få være vitne til hvordan nye fotballegender 
blir født.

Beaumaris Castle, som ligger 
på øya Anglesey, Wales.

Princess Street Gardens  
i Edinburgh, Skottland.

England: Year of  
Literary Heroes

2017 er året for å feire noen av Englands 
største litterære helter, samtidig som en del 
av landets legendariske landemerker mar-
kerer sine jubileer. Fra at det er 200 år siden 
dødsdagen til Jane Austen, en av Englands 
mest bejublede forfattere, til at det er 20 år 
siden utgivelsen av JK Rowlings første ro-
man, Harry Potter og de vises stein. Landet 
vil også spille en hovedrolle på filmlerretet 
med store premierer, som blant annet om-
fatter filmen som blåser liv i legenden  
om Kong Arthur.
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Årets store  
jubileer

Harry Potter-bøkenes 
20-årsjubileum

Siden J.K. Rowling slapp sin første bok Harry Potter and the Phi-
losopher’s Stone (Harry Potter og de vises stein) 30. juni 1997, har 
serien blitt utrolig populær, og den hylles av både lesere og kritikere 
over hele verden. Den kommersielle suksessen har fortsatt med åtte 
minst like populære filmer som er filmet på ulike steder i England, 
Skottland og Wales. Harry Potter-fans som passerer London må ikke 
gå glipp av å ta et bilde av perrong 9¾ på King’s Cross Station. Her 
kan du teste dine magiske evner ved å prøve å dytte en bagasjetralle 
gjennom teglveggen mellom perrong ni og ti – også kjent som porten 
til trollmennenes verden. Et annet selvsagt besøksmål for ekte Harry 
Potter-fans er Warner Bros. Studio Tour – The Making of Harry 
Potter, der både gamle og unge gomper kan gjenoppleve de utrolig 
populære filmene. 

For å feire jubileet arrangerer The British Library i London mellom 
20. oktober 2017 og 28. februar 2018 en utstilling om Harry Potters 
magiske verden. Utstillingen tar de besøkende med på en reise til 
mye av det som utgjør kjernen i fortellingene, som middelalderens 
beskrivelser av griffer og drager, opphavet til legenden om de vises 
stein og mye mer. Her finnes dessuten trollmannsbøker du knapt fin-
ner noe annet sted, samt manuskripter og gjenstander der originaler 
fra Bloomsbury’s og J.K. Rowlings eget arkiv blir vist ved siden av 
urgamle skatter fra British Library.
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Innspillingen av Harry Potter og 
fangen fra Azkaban fant sted i 

Glencoe, Skottland.

Warner Bros. Studio Tour –
The Making of Harry Potter.
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70-årsjubileum for Edinburgh Festivals

Edinburgh Festivals, der Edinburgh International Festival er den 
største, ble grunnlagt i 1947 for å hylle kunst og kultur og føre 
sammen verdens land igjen etter andre verdenskrig. Grunntanken 
har levd videre i 70 år og har gjort Edinburgh og dens festivaler 
til et fantastisk reisemål for besøkende, skuespillere, artister og 
tenkere fra alle verdenshjørner. I 2017 kommer de 12 store festiva-
lene i Edinburgh til å markere jubileet ved å la musikk, film, kunst, 
teater, vitenskap, dans, litteratur og historiefortelling forvandle 
byen til et sted for drømmer, refleksjoner, oppfinnelser og feiring – 
samtidig som man ser frem mot de kommende 70 årene.

Premier Leagues 25-årsjubileum

I 2017 fyller den verdensberømte Premier League 25 år. Ligaen 
har høstet internasjonal oppmerksomhet helt siden første sesong 
ble innledet 15. august 1992, og den har blitt stadig mer aktuell for 
skandinaver etter at den svenske storspilleren Zlatan Ibrahimovic 
begynte å spille for Manchester United i 2016. Å gå på en kamp er 
et must for alle fotballinteresserte turister. De dyktige spillerne, 
supporternes entusiasme og den nesten elektriske stemningen på 
stadion gjør kampen til en helt uforglemmelig opplevelse. Du får 
ikke bare mulighet til å se Englands og Wales’ beste spillere (Skott-
land har sin egen liga), du får også anledning til å besøke de ulike 
klubbenes hjembyer. Fra Sunderland i Nordøst-England til Swansea 
i det sørlige Wales, videre til London og deretter Manchester og 
Liverpool i Nordvest-England – å følge Premier League-fotballen 
blir en oppdagelsesreise til noen av Storbritannias mest spennende 
byer. Samtidig har mange av arenaene guidede turer der du får se 
litt av det som skjer bak kulissene.
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Norska kyrkan i Cardiff, Wales.

200-årsdagen for Jane Austens død

En av den engelske litteraturens mest leste forfattere, Jane Austen, 
døde 18. juli 1817 i Winchester i Sør-England. Austen-fans som vil 
markere 200-årsdagen for hennes død kan besøke hennes tidligere 
hjem, som ligger i Chawton i nærheten av Alton, Hampshire i det 
sørlige England, omtrent en time med tog fra London. Både her og i 
resten av Hampshire forbereder man seg på ”Jane Austen 200”-fei-
ringen i 2017. Det var her i det vakre huset hun tilbrakte de siste åtte 
årene av sitt liv, skrev Emma, Mansfield Park og Overtalelse, samt 
omarbeidet Stolthet og fordom, Fornuft og følelse og Northanger 
Abbey. Huset kalles nå Jane Austen’s House Museum og har i løpet 
av året et spennende program som burde gjøre selv de mest innbar-
kede Austen-elskere glade og fornøyde. Bath i Sørvest-England, som 
var Jane Austens hjemby mellom 1801 og 1806, er også et must for 
beundrere. Her kan du bo i forfatterens hjem, Jane Austen’s Home, 
samt besøke Jane Austen Centre som forteller hvordan Bath påvir-
ket hennes liv og måte å skrive på.

125-årsjubileet for den første  
novellen om Sherlock Holmes

The Adventures of Sherlock Holmes av den skotske forfatteren 
og legen Sir Arthur Conan Doyle ble første gang publisert i 1892. I 
fortellingene om Sherlock Holmes, som også har blitt en populær 
TV-serie, spiller byen London en så viktig rolle for handlingen at det 
er vanskelig å forestille seg hvordan detektiven skulle kunne bo noe 
annet sted. Utforsk byen i hans fotspor og besøk noen av favorittste-
dene hans, inklusiv 221B Baker Street. Selv om leiligheten ikke eksis-
terer i virkeligheten, har eksteriøret som vises i TV-serien blitt filmet 
i en rolig gate i Vest-London, 25 minutters gange fra Baker Street, 
i 187 North Gower Street. Andre steder som er verd et besøk er 
The Sherlock Holmes Museum, der man har gjenskapt stuen hans 
og dessuten har en velfylt gavebutikk. The Sherlock Holmes Pub i 
Westminster er full av kuriositeter, som Dr Watsons gamle tjenestere-
volver og favorittmaten Cumberland-pølse.
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Knights of the Roundtable: 
King Arthur

Premiere i Storbritannia 24. mars 2017. 
Dette er en storslått eventyrfilm som gjen-
forteller den berømte legenden om kong 
Arthur og hans riddere, i regi av Guy Ritchie. 
Noen av skuespillerne er Charlie Hunnam, 
Àstrid Bergès-Frisbey, Jude Law og svenske 
Mikael Persbrandt. Filmen er spilt inn på 
ulike steder i Storbritannia, herunder Snow-
donia i Nord-Wales, de skotske høyslettene 
og Isle of Skye samt Windsor Great Park og 
Forest of Dean på grensen mellom England 
og Wales.

Vandre i kommende 
filmers fotspor
Få en smugtitt på noen av filmene og TV-seriene som har premiere i 2017 ved å 
besøke landskapene og stedene der innspillingene er gjort. 

Paddington 2

Premiere i Storbritannia 24. november 
2017. Nå kan Paddingtons mange fans glede 
seg over at den lurvete bjørnen er tilbake, i 
Studio Canals oppfølger Paddington 2. Rol-
lelisten er den samme som i den første
filmen, med unntak av en ny person som 
spiller skurken. Innspillingen starter i London 
i løpet av høsten 2016.

T2: Trainspotting

Premiere i Storbritannia 27. januar 2017. 
T2: Trainspotting er en fortsettelse av Tra-
inspotting, der de opprinnelige karakterene 
samles igjen i en fortelling som utspiller seg i 
og omkring Skottland. Ewan McGregor, Jonny 
Lee Miller og Robert Carlyle spilte alle i den 
forrige filmen og har nå blitt observert under 
opptak på ulike steder i Edinburgh og Glasgow.

Fairy Pools, Isle of Skye, 
Skottland.

Edinburgh skyline, Skottland.
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Disney’s Beauty 
and the Beast

Premiere i Storbritannia 17. mars 2017. 
En bearbeiding av det klassiske eventyret 
om en forhekset prins og en ung kvinne som 
forelsker seg. Blant skuespillerne er Emma 
Watson, Ewan McGregor og Ian McKellen, 
og filmingen ble gjort i London og Surrey i 
Sørøst-England.

Kingsman:  
The Golden Circle

Premiere i Storbritannia 16. juni 2017. 
Twentieth Century Fox’ The Kingsman: 
Secret Service er i 2017 tilbake med opp-
følgeren Kingsman: The Golden Circle. Se 
Eggsy og Marlin samarbeide om å fakke en 
ny kjeltring ved hjelp av det amerikanske 
byrået Statesman. Actionfilmen har blitt spilt 
inn i Birmingham og London.

Poldark

Cornwalls yndlingshelt er tilbake med en 
ny serie 25. september. Serien er filmet i 
og rundt Cornwall i England, og fans kan nå 
bestille Poldark-omvisninger på stedene der 
innspillingen har foregått på halvøya.  
www.poldarktours.co.uk 

Birmingham city, England. 

Claremont Landscape  
Garden i Surrey, England.

St. Michael’s Mount i 
Cornwall, England.

(Skjønnheten og udyret)
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Shaftesbury avenue,  
West End, London. 
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Kommende  
hotellåpninger

Londons West End får sitt 
største budsjetthotell

Hotelloperatøren Accor åpner i 2017 sitt nye 
Ibis Styles Piccadilly Circus-hotell med 583 
rom i det enorme Trocadero-huset, mellom 
Shaftesbury Avenue og Coventry Street. Det 
blir West Ends største budsjetthotell, og man 
regner med at ca. 80 % av gjestene kommer 
til å være turister. Den sentrale beliggen-
heten og prisbildet (100–150 pund per natt) 
gjør Ibis Styles unikt – de fleste hoteller som 
har åpnet midt i West End de siste årene har 
vært femstjerners luksushoteller. Tomten til 
hotellet har i flere århundrer og frem til mid-
ten av sekstitallet fungert som tennisbane, 
sirkus, teater, utstillings- og konsertlokale, 
tesalong og restaurant. På åttitallet ble den 
gjort om til et fornøyelsessenter med kjøre-
attraksjoner, kinoer og butikker, men dette 
stengte igjen i februar i år.

Et nytt hotell med 115 rom åpner neste år i
tilknytning til Eden Project i Cornwall. Til en 
pris på 6 millioner pund er hotellet utformet 
og bygget slik at det skal smelte inn i land-
skapet rundt Edens hovedanlegg.

Z Hotel, Bath

Z Hotels tilbyr kompakte luksusrom med 
sentral beliggenhet, og kjeden åpner neste 
år sitt første hotell i Sørvest-England etter en 
investering på 14 millioner pund. Z Bath skal 
ha 148 rom og vil i likhet med alle andre Z 
Hotels tilby eksklusivt sengetøy i håndlagde 
senger, 40” LED TV-er med Sky Sports og 
filmer uten tillegg i prisen, massasjedusj og 
gratis WiFi. Hver kveld kan gjestene dessuten 
nyte gratis ost og vin. www.theZhotels.com

Eden Project Hotel, 
Cornwall

Nytt hotell åpnes i tilknytning til  
Eden Project i Cornwall, England.
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Scotland Yards første politistasjon skal bli et 
nytt femstjerners luksushotell som ventes 
å åpne i starten av 2017. Først må imidlertid 
den historiske bygningen renoveres – med 
en kostnadsramme på 50 millioner pund. 
Politiorganisasjonen Scotland Yard, som 
ble kjent for folk flest gjennom Sir Arthur 
Conan Doyles bøker, var sentrum for den 
ukjente ”Jack the Ripper”-etterforskningen i 
1888. Det nye hotellet inneholder i tillegg til 
luksuriøse rom til 10 000 pund natten, også 
to barer, et bibliotek og spisesaler.

Scotland Yard Hotel,  
London
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Hotell i Martins 
Bank-bygget, Liverpool

Liverpool vinner gull med nytt hotell i Mar-
tins Bank-bygget. Principal Hayley Group 
bygger om det historiske Martins Bank-byg-
get i Liverpool til et 227-roms luksushotell 
med spa, bar og restaurant. Bygningen ble 
tegnet av den anerkjente arkitekten Herbert 
James Rowse og stod ferdig i 1932, og Mar-
tins Bank regnes for å være en av de fineste 
klassiske bygningene som ble oppført i 
England i mellomkrigstiden. Den ble også 
brukt til å gjemme det britiske gullet under 
andre verdenskrig. Beregnet åpningstid er i 
slutten av 2017.

Southamptons første 
femstjerners luksushotell

Southampton Harbour Hotel & Spa skal åpne 
i juni 2017 på Ocean Village. Høydepunktene 
omfatter 85 luksusrom, en kairestaurant 
med champagnebar på takterrassen, og det 
storslåtte Harbour Spa, med treningsrom og 
svømmebasseng.

Grafikk av hotellet.

Nye LEGOLAND  
Castle Hotel

Sommeren 2017 planlegges åpningen av det 
nye LEGOLAND Castle Hotel på LEGOLAND 
Windsor Resort i Bershire, England, og belig-
genheten kunne ikke vært bedre. Her kom-
mer LEGOLAND Castle Hotel med sine 61 rom 
til å vekke til live en forhekset verden med 
modige prinsesser og riddere, slu trollmenn 
og glade gjøglere. Familiene som bor her får 
velge om de vil bo i et rom med ridder- eller 
trollmannstema. Barn og voksne sover hver 
for seg, for å gjøre det hele ekstra spennende. 
Fargeglad LEGO-design og ulike modeller 
finnes overalt på hotellet, fra den kjempesto-
re LEGO-trollmannen i lobbyen og lekeplasser 
både inne og ute, til à la carte-restauranten 
Tournament Tavern. Som gjest får du komme 
inn i parken litt tidligere, du får fortrinnsrett 
til noen av kjøreattraksjonene og du får 
LEGO-gaver og samleobjekter. Reservasjoner 
kan gjøres fra midten av oktober 2016.

Grafikk av hotellet.

Liverpool, England.
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Edinburgh, Skottland.

The O2 i London, England.

Star Wars Identities:  
The Exhibition

Utstillingen pågår 18. november 2016— 
3. september 2017 på 02 Arena, Greenwich, 
London. Er du Star Wars-frelst? Her finner 
du rundt 200 originalkostymer, rekvisitter, 
modeller og bilder fra filmene som du kan la 
deg begeistre av.

Gallerier og 
museer

The O2 i London, England.
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Nytt interaktivt galleri på 
The Science Museum

Wonderlab: The Statoil Gallery. Rommer 
live-arrangementer, praktiske eksperimenter 
og topp moderne interaktive utstillinger. 
Besøkende kan vandre gjennom et enormt 
planetarium med stjernehimmel, delta  
i kjemieksperimenter og suse ned  
friksjonssklien!

Leonardo da Vinci på  
Glynn Vivian Art Gallery

Leonardo da Vinci: Ten Drawings from 
the Royal Collection på Glynn Vivian Art 
Gallery, Swansea, Sør-Wales. 14. oktober 
2016—6. januar 2017. Ti av den kongelige 
samlingens fineste tegninger av Leonardo da 
Vinci, som viser det ekstraordinære spennet i 
kunstnerens interesser og hans bruk av ulike 
medier – penn og blekk, rødt og svart kritt, 
vannfarger og metallspiss.

The Pink Floyd Exhibition: 
Their Mortal Remains

Utstillingen pågår 13. mai—1. oktober 2017 
på V & A Museum, London. Velkommen til 
den første internasjonale utstillingen om et 
av verdens mest legendariske og innflytel-
sesrike band.
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Musikaler og  
teater
Stykker, show og musikaler i Londons West End  
med forlenget spilletid i 2017.

Spilles til 15. oktober 2017. Denne pris-
vinnende musikalen fra Royal Shakespeare 
Company er inspirert av den populære 
boken av Roald Dahl.

Matilda The Musical,  
Cambridge Theatre

Harry Potter and  
The Cursed Child 

Thriller – Live

Spilles på Palace Theatre, London til mai 
2017. Dette nye teaterstykket, skrevet av 
Jack Thorne basert på J.K. Rowlings Harry 
Potter-serie, har hatt premiere i Londons 
West End i løpet av året. Her møter vi 
Rowlings helt som voksen, ansatt i magide-
partementet og far til tre barn i skolealder. 
Stykket er delt inn i to deler, som er ment å 
ses i riktig rekkefølge på samme dag (matiné 
og kveldsforestilling) eller to dager etter 
hverandre.

Spilles på Lyric Theatre, London frem til 1. 
oktober 2017. Thriller – Live er et spekta-
kulært show i høyt tempo som forteller om 
Michael Jackson og Jackson 5. Showet har 
tatt en ordentlig moonwalk til West End etter 
at det har vært på tre turneer i Storbritannia 
og fått stående ovasjoner over hele Europa.
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30. november — St Andrew’s Day, i hele Skottland.
Feiringen av Skottlands nasjonalhelgen St Andrew, der 
man tidligere har fått gratis adgang til ulike historiske 
bygninger i Skottland.

November—januar (dato ukjent for øyeblikket) – Win-
ter Wonderland i Hyde Park, London. En stor familiefa-
voritt som nå vender tilbake til Hyde Park i London med 
fantastiske show, pariserhjul og et enormt julemarked. 
Her finner man ikke bare en skøytebane som alle store 
barn kan ha det gøy på, det finnes også litt snillere 
kjøreattraksjoner for de minste.

November 2017

31. desember — Hogmanay, Skottland. Skottlands stør-
ste party som feires med fyrverkeri, utendørskonserter 
og gatefester.

Desember 2017

På side 2 finner du kalenderen 
for januar–juni.

3.—16. juli — Wimbledon Tennis Championships, 
London. En av verdens mest kjente tennisturneringer 
som har vært spilt siden 1877.

7.—9. juli — Formel 1 British Grand Prix, Silverstone, 
Midt-England. Selve kronjuvelen i britisk motorsport, 
Silverstone, er en rask bane med mange kompliserte 
høyhastighetssvinger og korte rette strekninger som 
gjør det hele ekstra spennende – de gjennomsnittlige 
svinghastighetene er høyere enn på noen annen 
konkurransebane.  

13.—16. juli — Aberdeen Asset Management Scottish 
Open, Dundonald Links, North Ayshire, Skottland. 
Se noen av verdens ledende golfere på sitt beste på 
Aberdeen Asset Management Scottish Open, som i år 
arrangeres på et nytt sted, på Dundonald Links. 

14. juli—19. september — BBC Proms, Royal Albert 
Hall, London. Hver sommer arrangeres den åtte uker 
lange musikkfestivalen The Proms, der først og fremst 
Royal Albert Hall fylles med klassisk musikk på daglige 
konserter og andre musikkarrangementer.

Juli – dato bekreftes senere — Cardiff Internatio-
nal Food and Drink Festival, Cardiff, Wales. Hvert 
år ønsker den walisiske hovedstaden velkommen til 
denne populære festivalen, som er lagt til Cardiff Bay, 
der det settes opp hundrevis av boder som tilbyr deilig 
mat og drikke fra Wales og resten av verden som man 
kan prøvesmake og kjøpe. Høydepunktene omfatter 
walisiske oster, norsk røkelaks, franske viner og persis-
ke snackretter.

Juli (dato ukjent for øyeblikket) – Buckingham Pala-
ce Summer Opening, London. Kikk bak kulissene hos 
den britiske kongefamilien.

Juli 2017 August 2017 September 2017 forts.

Kalender 2017

5.—29. august — Edinburgh International Fes-
tival og Edinburgh Festival Fringe, Edinburgh, 
Skottland. Delta på kulturopplevelser som teater, 
komedie og kunst i verdens ledende festivalby.

Edinburgh Festival feirer 70 år

27—28. august — Notting Hill Carnival, London. 
Velkommen til Londons berømte karibiske festival – 
Europas største gatefest! Med fantastiske kostymer, 
sprø kortesjevogner og fantastisk musikk får karnevalet 
gatene til å danse.

August (dato ukjent foreløpig) — World Pipe Band 
Championships, Glasgow, Scotland. Den ultimate 
sekkepipekonkurransen!

7.—10. september — Heritage Open Days, flere steder i 
England. Gratis adgang til Englands historiske bygninger.

September 2017

8.—17. september — Jane Austen Festival, Bath, 
Sørvest-England. Hvert år valfarter hundrevis av 
fans til Bath for å delta på en av verdens største 
Jane Austen-sammenkomster, der man feirer 
forfatteren og gjenoppliver regency-perioden.

Jane Austens 200-årsdag

13. september — Roald Dahl Day, Great Missenden, 
Buckinghamshire, Sørøst-England. Den offisielle Roald 
Dahl-dagen arrangeres 13. september hvert år, på 
fødselsdagen til ”verdens beste historieforteller”. Det 
arrangeres en rekke aktiviteter og arrangementer på 
Roald Dahl Museum and Story Centre.

15.–19. september – London Fashion Week. Dette 
er årets begivenhet innen motebransjen, der verdens 
fremste designere viser frem sine nyeste kolleksjoner 
for høsten/vinteren på catwalken.
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