Upptäck
Storbritannien
2017 – nyheter, jubileum och
andra intressanta händelser
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Kalendarium 2017

Brighton Wheel,
Brighton i England.

Januari 2017

April 2017

Juni 2017

1 januari — New Year’s Day Parade & Festival,
London. En av världens största gatuparader med upp
till 10 000 deltagare och 500 000 åskådare.

2 april — Oxford & Cambridge Boat Race, London.
Den klassiska roddtävlingen är ett av världens äldsta
sportevenemang. Tusentals åskådare lockas till floden
Tideways stränder mellan Putney och Mortlake i södra
London, där de två starka universitetslagen tävlar mot
varandra.

10 juni — Man vs. Horse Race, Powys, Llanwrtyd
Wells, Wales *UDDA!*. Upp till 500 deltagare tävlar
mot hästar i en 35 km lång sträcka i Storbritanniens
minsta by.

25 januari — Burns’ Night, Skottland. Firande av
Skottlands nationalskald Robert Burns.
31 januari — Up Helly Aa, Shetlandsöarna, Skottland
*UDDA!*. Europas största eldfestival som firar slutet
av vintern och vårens början.

Februari 2017
17—21 februari — London Fashion Week. Årets
händelse inom modebranschen, där världens främsta
designers visar upp sina senaste kollektioner för vår/
sommar på catwalken.
20—26 februari — Jorvik Viking Festival, York,
norra England. Under den årliga Jorvik Viking Festival
firar hela staden sitt kulturarv efter vikingarna. Det är
Europas största vikingafestival och lockar varje år mer
än 40 000 besökare.
28 februari — Olney Pancake Race, Buckinghamshire, England *UDDA!*. Under det helt unika loppet
springer entusiastiska damer ur lokalbefolkningen
genom Olneys gator klädda i klassisk husmorsmundering med kjol, förkläde och sjalett. Loppet är 415 yards
(knappt 380 meter) långt och pannkakorna måste
vändas i luften vid både start och målgång.

Mars 2017
1 mars — The National St David’s Day Parade,
Cardiff, Wales. Wales huvudstad firar sitt nationalhelgon St David och walesiska traditioner.
17 mars — St Patrick’s Day, Nordirland. Irlands nationalhelgon firas med festivaler, parader, karnivaler
och konserter.

6—8 april — Grand National Meeting, Aintree Racecourse, Liverpool, nordvästra England. Världens mest
kända hästkapplöpning där 40 deltagare tävlar om att
komma först i mål.
23 april — St George’s Day, England. Firande av
Englands nationalhelgon St George genom festivaler
och medeltida banketter.
23 april — Virgin London Marathon, London. Världens största insamlingsarrangemang som även ingår
i World Marathon Majors.

14—18 juni — Taste of London Festival, London.
Under fyra dagar kan man njuta av mat, dryck och
underhållning i Regent’s Park.
20—24 juni — Royal Ascot, Ascot, Berkshire, sydöstra England. Hästkapplöpning och en höjdpunkt i den
brittiska societetskalendern.
21 juni — Sommarsolståndet i Stonehenge. Varje år
samlas besökare från hela världen i Stonehenge för
att under natten fira sommarsolståndet och se solen
gå upp över stenarna. Ett besök i Stonehenge på
årets viktigaste dag är verkligen magiskt.

Maj 2017

21—25 juni — Glastonbury Festival, Pilton Somerset,
västra England. En av världens största och bästa
musikfestivaler med mer än 175 000 besökare.

Maj—september — Highland Games, runtom i
Skottland. Runt 100 höglandsspel bestående av
säckpipeuppträdanden, idrottsarrangemang och
höglandsdans.

28 juni—2 juli — Henley Royal Regatta,
Heley-on-Thames, centrala England. Den pittoreska
småstaden Henley-on-Thames förvandlas till en
internationell roddtillställning under fem dagar.

Maj — Whisky Month, runtom i Skottland. Whiskymånad med smakprovningar, bakom kulissernaupplevelser och rundturer på destillerier.
27 maj — Football Association Cup Final Wembley
Stadium, London. Finalen i världens äldsta kupptävling inom fotboll.
29 maj — Ostrullning i Coopers Hill, Gloucestershire,
sydvästra England *UDDA!*. Ett hundratal tävlande
jagar en skenande 4-kilosost i en backe med upp till
90 graders lutning.

På sidan 19 finner du kalendariet
för juli–december.

Omslag: Glenfinnan Viaduct i Glenfinnan, Skottland.
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Välkommen till
GREAT Britain!
Storbritannien är ett otroligt spännade resmål som varje år
fortsätter att locka hundratusentals svenska besökare (under
2015 besökte hela 850,000 svenskar Storbritannien*). Vare sig
man är intresserad av kultur, mat och dryck, shopping, pulserande storstäder eller vackra landskap har detta ikoniska land
något för alla som lockar till återbesök år efter år.
2017 är inget undantag och för att hjälpa dig som verksam inom
journalistik och media har vi därför valt att sammanfatta de viktigaste nyherna och händelserna som sker i Storbritannien under 2017
i detta häfte. Stora jubileum som Premier Leagues 25-årsjubileum
utmärker sig tillsammans med fokus på engelska litterära hjältar,
skotsk historia, kulturarv och arkeologi samt walesiska legender.

Helena Hansson,
Marketing & Communications Manager Nordics
Pressrum: media.visitbritain.com, välj Sverige.

Lägg till spännande filmnyheter, spektakulära hotellöppningar och
intressanta utställningar så har du förhoppningsvis fått tips och
inspiration på nya saker att se och göra i Storbritannien under 2017.
Självklart är detta bara en liten del av vad Storbritannien har att
erbjuda. Om du vill ha andra tips och idéer på vad man kan se och
göra i Storbritannien finns vi på VisitBritain här för att hjälpa och ge
råd för att just din artikel, TV-produktion eller fotografering ska bli så
bra som möjligt.
Jag ser fram emot att samarbeta med dig för att skapa de bästa
reportagen om Storbritannien som resmål. Hör av dig till mig så
pratar vi vidare.

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

Bildbank: www.visitbritainimages.com
Följ oss gärna på:
VisitBritainNDC
Love GREAT Britain

@LoveGreatBritain_se
Telefon: 08 671 30 14
Mobil: 073 442 76 01
E-post: Helena.Hansson@visitbritain.org
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Chatsworth House i Derbyshire, England.
Mermaid Quay i Cardiff Bay. Fotbollsspelarens Gareth Bales hemstad.

5

Årets teman
Skottland: Year of History,
Heritage & Archaeology

Beaumaris Castle, belägen på
ön Anglesey, Wales.

Under 2017 firar Skottland sitt kulturarv genom att visa upp landets rika arkeologi och
historia, från det som finns kvar av de första,
tusentals år gamla bosättningarna till den
turbulenta medeltiden, skotska upplysningstiden och industriella revolutionen.

England: Year of
Literary Heroes

Princess Street Gardens
i Edinburgh, Skottland.

Wales: Year of Legends
Med The Year of Legends vill Wales uppmuntra människor att lära sig mer om landets
särskiljande kultur, kulturarv, historia och mytologi. Under 2017 kommer dessutom finalen i
UEFA Champions League, en av världens mest
prestigefyllda cuper, till huvudstaden Cardiff.
Det är en fantastisk möjlighet för Wales att
visa upp sig för världen och låta folk bevittna
hur nya fotbollslegender föds.

2017 är året då England firar några av sina
största och mest älskade litterära hjältar,
från 200-årsdagen av Jane Austens död
till 20-årsjubileet av utgivningen av J.K.
Rowlings första bok i serien om Harry Potter.
Deras litteratur har även kopplingar till några av landets mest spännande resmål. Det
samma gäller för flera kommande storfilmer
där olika platser runtom i England och resten
av Storbritannien har en viktig roll i handlingen. Bland annat kommer legenden om
kung Arthur att blåsas till liv på bioduken.
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Årets stora
jubileer
Harry Potter-böckernas
20-årsjubileum
Sedan J.K. Rowling släppte sin första bok Harry Potter and the
Philosopher’s Stone (Harry Potter och de vises sten) den 30 juni
1997 har serien blivit otroligt populär och hyllats av både läsare och
kritiker världen över. Den kommersiella framgången har fortsatt med
åtta minst lika populära filmer som filmats på olika platser i England,
Skottland och Wales. Harry Potter-fans som passerar London får inte
missa att ta en bild av perrong 9¾ King’s Cross Station. Här kan du
testa din magiska förmåga genom att försöka knuffa en bagagevagn
genom tegelväggen mellan perrong nio och tio — också känd som
porten till trollkarlarnas värld. Ett annat självklart besöksmål för sanna Harry Potter-fans är Warner Bros. Studio Tour — The Making of
Harry Potter, där både gamla och unga mugglare kan återuppleva
de otroligt populära filmerna.
För att fira jubileet anordnar The British Library i London mellan
20 oktober 2017 och 28 februari 2018 en utställning om Harry
Potters magiska värld. Utställningen tar besökaren med på en resa
till mycket av det som utgör kärnan i berättelserna, som medeltidens
beskrivningar av gripar och drakar, ursprunget till legenden om de
vises sten och mycket mer. Här finns dessutom trollkarlsböcker du
knappast hittar någon annanstans samt manuskript och föremål
där original från Bloomsbury’s och J.K. Rowlings eget arkiv visas vid
sidan om urgamla skatter från British Library.
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Inspelning av Harry Potter och
fången från Azkaban, ägde rum i
Glencoe, Skottland.

Warner Bros. Studio Tour –
The Making of Harry Potter.
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Premier Leagues 25-årsjubileum
Under 2017 fyller världsberömda Premier League 25 år. Ligan har
fått internationell uppmärksamhet ända sedan den första säsongen inleddes 15 augusti 1992 och har blivit än mer aktuell för oss
svenskar sedan vår storspelare Zlatan Ibrahimovic började spela
för Manchester United under 2016. Att gå på en match är ett måste
för alla fotbollsintresserade turister. Spelarnas skicklighet, supportrarnas entusiasm och stadions nästan elektrifierade stämning gör
matchen till en helt oförglömlig upplevelse. Du får inte bara möjligheten att se Englands och Wales bästa spelare (Skottland har sin
egen liga), utan får också en chans att besöka de olika klubbarnas
hemstäder. Från Sunderland i nordöstra England till Swansea i södra Wales, vidare till London och därefter Manchester och Liverpool
i nordvästra England — att följa Premier League-fotbollen blir en
upptäcktsresa till några av Storbritanniens mest spännande städer.
Samtidigt har många arenor guidade turer där du får se lite av det
som händer bakom kulisserna.

70-årsjubileum för Edinburgh Festivals
Edinburgh Festivals, där Edinburgh International Festival är den
största, grundades 1947 för att hylla konst och kultur och föra
samman världens länder igen efter andra världskriget. Grundtanken har levt vidare i 70 år och gjort Edinburgh med sina festivaler
till ett fantastiskt resmål för besökare, skådespelare, artister och
tänkare från jordens alla hörn. Under 2017 kommer de 12 stora
festivalerna i Edinburgh att uppmärksamma jubileet genom att
låta musik, film, konst, teater, vetenskap, dans, litteratur och
historieberättande förvandla staden till en plats för drömmar,
reflektioner, uppfinningar och firande — samtidigt som man ser
fram emot de kommande 70 åren.

Norska kyrkan i Cardiff, Wales.
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125-årsjubileet av den första novellen
om Sherlock Holmes
The Adventures of Sherlock Holmes av den skotske författaren och
läkaren Sir Arthur Conan Doyle publicerades första gången 1892. I
berättelserna om Sherlock Holmes, som också har blivit en populär
tv-serie, spelar staden London en så viktig roll för handlingen att
det är svårt att föreställa sig hur detektiven skulle kunna bo någon
annanstans. Utforska staden i hans fotspår och besök några av hans
favoritställen, inklusive 221B Baker Street. Även om lägenheten inte
existerar i verkligheten har exteriören som syns i tv-serien filmats
på en lugn gata i västra London, 25 minuters promenad från Baker
Street på 187 North Gower Street. Andra platser värda ett besök är
The Sherlock Holmes Museum, där man har återskapat hans vardagsrum och dessutom har en välfylld presentbutik. The Sherlock
Holmes Pub i Westminster är full med minnessaker som Dr Watsons
gamla tjänsterevolver och favoritmaten Cumberland-korv.

200-årsdagen av Jane Austens död
En av den engelska litteraturens mest lästa författare, Jane Austen,
dog den 18 juli 1817 i Winchester i södra England. Austen-fans som vill
uppmärksamma 200-årsdagen av hennes död kan besöka hennes
tidigare hem som ligger i Chawton i närheten av Alton, Hampshire i
södra England, ungefär en timme med tåg från London. Både här och
i resten av Hampshire förbereder man sig inför 2017 års ”Jane Austen
200”-firande. Det var här i det vackra huset som hon tillbringade de
sista åtta åren av sitt liv, skrev Emma, Mansfield Park och Övertalning samt omarbetade Stolthet och fördom, Förnuft och känsla och
Northanger Abbey. Huset kallas numera för Jane Austen’s House
Museum och har under året ett spännande program som lär göra
även de mest nitiska Austen-älskarna glada och nöjda. Bath i sydvästra England, som var Jane Austens hemstad mellan 1801 till 1806 är
också ett måste för beundrare. Här kan du bo i författarens hem Jane
Austen’s Home samt besöka Jane Austen Centre som berättar hur
Bath påverkade hennes liv och sätt att skriva.
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Vandra i kommande
filmers fotspår
Få en smygtitt på några filmer och tv-serier som har premiär under 2017 genom att
besöka de landskap och platser där inspelningarna gjordes.

Fairy Pools, Isle of Skye,
Skottland.

T2: Trainspotting
Premiär i Storbritannien 27 januari 2017.
T2: Trainspotting är en fortsättning på Trainspotting, där de ursprungliga karaktärerna
samlas igen i en berättelse som utspelas i
och runt Skottland. Ewan McGregor, Jonny
Lee Miller och Robert Carlyle spelade alla i
förra filmen och har nu setts filma på olika
platser i Edinburgh och Glasgow.

Knights of the Roundtable:
King Arthur
Premiär i Storbritannien 24 mars 2017.
Det här är en storslagen äventyrsfilm som
återberättar den berömda legenden om
kung Arthur och hans riddare, i regi av Guy
Ritchie. Några av skådespelarna är Charlie
Hunnam, Àstrid Bergès-Frisbey, Jude Law
och vår egen Mikael Persbrandt. Filmen
har spelats in på olika platser i Storbritannien, inklusive Snowdonia i norra Wales, de
skotska högländerna och Isle of Skye samt
Windsor Great Park och Forest of Dean på
gränsen mellan England och Wales.

Edinburgh skyline, Skottland.

Paddington 2
Premiär i Storbritannien 24 november
2017. Nu kan Paddingtons många fans glädja
sig åt att den lurviga björnen är tillbaka, i
Studio Canals uppföljare Paddington 2.
Rollistan är densamma som i den första
filmen, med undantag för en ny person som
spelar skurken. Inspelningen börjar i London
under hösten 2016.

Snowdonia nationalpark, Wales.
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Shaftesbury avenue,
West End, London.
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Kommande
hotellöppningar
Scotland Yard Hotel,
London
Londons West End får
sitt största budgethotell
Hotelloperatören Accor kommer under
2017 att öppna sitt nya Ibis Styles Piccadilly
Circus-hotell med 583 rum i det enorma
Trocadero-huset mellan Shaftesbury Avenue
och Coventry Street. Det blir West Ends
största budgethotell och man räknar med
att ca 80 procent av gästerna kommer
att vara turister. Det centrala läget och
prisbilden (100 till 150 pund per natt) gör
Ibis Styles unikt – de flesta hotell som har
öppnat mitt i West End de senaste åren
har varit femstjärniga lyxhotell. Platsen för
hotellet har sedan flera århundraden och
fram till mitten av sextiotalet fungerat som
tennisbana, cirkus, teater, utställnings- och
konsertlokal, tesalong och restaurang. På
åttiotalet gjordes den om till ett nöjescenter
med åkattraktioner, biografer och affärer,
men stängdes igen i februari i år.

Scotland Yards första polisstation ska bli ett
nytt femstjärnigt lyxhotell som beräknas
öppna i början av 2017. Först måste den
historiska byggnaden dock renoveras — till
en kostnad av 50 miljoner pund. Polisorganisationen Scotland Yard, som blev känd för
den breda allmänheten genom Sir Arthur
Conan Doyles böcker, var centrum för den
ökända ”Jack the Ripper”-utredningen 1888.
Det nya hotellet innehåller förutom luxuösa
rum à 10 000 pund natten också två barer,
ett bibliotek och matsalar.

Z Hotel, Bath
Z Hotels är en hotellkedja som erbjuder
kompakt lyx i centrala lägen. Under nästa år
öppnar man sin första anläggning i sydvästra England, där ett hotell med 148 rum har
byggts för 14 miljoner pund. Likt kedjans
övriga anläggningar kommer Z Bath att
erbjuda handtillverkade sängar med lyxigt
mjuka lakan och handdukar, 40-tums LED-tv
med gratis Sky Sports och Movies, power
showers och gratis höghastighets-wi-fi
överallt i hotellet. Varje kväll bjuds gästerna
dessutom på ost och vin.
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Nya LEGOLAND Castle Hotel
Sommaren 2017 planerar nya LEGOLAND Xastle Hotel på LEGOLAND
Windsor Resort i Bershire, England att öppna och läget kunde inte
vara bättre. Här kommer LEGOLAND Castle Hotel med sina 61 rum
att väcka en förtrollad värld till liv, där det finns modiga prinsessor
och riddare, sluga trollkarlar och glada gycklare. De familjer som bor
här får välja om de vill bo i ett rum med riddar- eller trollkarlstema.
Barn och vuxna sover åtskilda för att göra det hela extra spännande.
Färgglad LEGO-design och olika modeller finns överallt i hotellet, från
lobbyns jättelika LEGO-trollkarl och lekplatser både inom- och utomhus till à la carte-restaurangen Tournament Tavern. Som gäst får du
komma in i parken lite tidigare och har förtur till vissa åkattraktioner
samt får LEGO-presenter och samlarobjekt. Bokningar kan göras
från mitten av oktober 2016.

Grafik av hotellet.

Eden Project Hotel, Cornwall
Ett nytt hotell med 115 rum kommer under nästa år att öppna i
anslutning till Eden Project i Cornwall. Till en kostnad av 6 miljoner
pund har hotellet utformats och byggts för att smälta in i landskapet
runt Edens huvudanläggning.

Eden Project öppnade 2011.
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Nytt hotell öppnas i anslutning till
Eden Project i Cornwall, England.
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Gallerier och
museum

Edinburgh, Skottland.
The O2 i London, England.
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Star Wars Identities: The Exhibition
på 02 Arena, Greenwich, London
Utställning pågår 18 november 2016—3 september 2017. Är du
Star Wars-frälst? Här finns runt 200 originalkostymer, rekvisita,
modeller och bilder från filmerna som du kan botanisera bland.

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal
Remains på V & A Museum, London
Utställning pågår 13 maj—1 oktober 2017. Välkommen till den
första internationella utställningen om ett av världens mest legendariska och inflytelserika band.
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Musikaler
och teater
Pjäser, shower och musikaler i Londons West End
med förlängd speltid under 2017.

Thriller – Live

Harry Potter and
The Cursed Child
Spelas på Palace Theatre, London till
maj 2017. Den här nya pjäsen, skriven av
Jack Thorne utifrån J.K. Rowlings Harry
Potter-serie, har under året haft premiär i
Londons West End. Här möter vi Rowlings
hjälte som vuxen, anställd på Trollkarlsministeriet och far till tre barn i skolåldern. Pjäsen
är uppdelad i två delar, som är tänkta att ses
i rätt ordning under samma dag (matinéoch kvällsföreställning) eller två dagar efter
varandra.

Spelas på Lyric Theatre, London fram till
1 oktober 2017. Thriller – Live är en spektakulär show i högt tempo som berättar om
Michael Jackson och Jackson 5. Showen har
gjort en riktig moonwalk till West End efter
att ha gjort tre turnéer i Storbritannien och
fått stående ovationer över hela Europa.

Aladdin - Disney’s
New Musical
Spelas på Prince Edward Theatre, London
sommaren 2016—1 april 2017. Disneys
Broadway-version av Aladdin har omarbetats för scenen och fångar snabbt publiken
med sin magi. Musikalen har gjort succé på
Broadway med alla sina underbara sånger
från filmen, som A Whole New World, Friend
Like Me, Prince Ali och Arabian Nights.
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Kalendarium 2017
Juli 2017
3 juli—16 juli — Wimbledon Tennis Championships, London. En av världens mest kända tennisturneringar som har spelats sedan 1877.
Juli (datum okänt i nuläget) — Upfest, Bristol,
sydvästra England. Europas största street art- och
grafittifestival som varje år lockar 250 av de bästa
grafittikonstnärerna i världen till Banksys hemstad.
4—9 juli — Hampton Court Palace Flower Show,
Surrey, sydöstra England. Världens största återkommande blomsterevenemang med fantastiska
växtkreationer.
14 juli—19 september — BBC Proms, Royal Albert
Hall, London. Varje sommar hålls den åtta veckor
långa musikfesten The Proms, där främst Royal
Albert Hall fylls med klassisk musik under dagliga
konserter och andra musikevent.
15 juli — World Snail Racing Championship, Norfolk,
östra England *UDDA!*. Klara, färdiga... glid! I mer än
25 år har denna tävling hållits i Congham i närheten
av King’s Lynn, Norfolk. Mer än 300 sniglar kämpar
om den ärorika titeln ”Världens snabbaste snigel”.
Världsrekordet hålls av snigeln Archie, som klarade
den 13 tum (ca 33 cm) långa banan (uppmätt på ett
bord) på två minuter.
Juli (datum okänt i nuläget) — Buckingham Palace
Summer Opening, London. Kika in bakom kulisserna
hos den brittiska kungafamiljen.

Augusti 2017

Augusti 2017 forts.
Edinburgh Festival firar 70 år
5—29 augusti — Edinburgh International
Festival och Edinburgh Festival Fringe,
Edinburgh, Skottland. Ta del av kulturupplevelser som teater, komedi och konst i världens
ledande festivalstad.
27—28 augusti — Notting Hill Carnival, London.
Välkommen till Londons berömda karibiska festival – Europas största gatufest! Med fantastiska
kostymer, galna kortegevagnar och härlig musik får
karnevalen gatorna att dansa.
Augusti (datum okänt i nuläget) — World Pipe
Band Championships, Glasgow, Skottland. Den
ultimata säckpipetävlingen!

November 2017
30 november — St Andrew’s Day, runtom i Skottland. Firande av Skottlands nationalhelgon St Andrew där fri entré tidigare har givits till olika skotska
historiska byggnader.
November—januari (datum okänt i nuläget) —
Winter Wonderland i Hyde Park, London. En riktig
familjefavorit som nu återvänder till Hyde Park i
London med fantastiska shower, ett pariserhjul och
en enorm julmarknad. Här finns inte bara en isrink
för alla stora barn att ha roligt på, utan också lite
snällare åkattraktioner för de yngre.

December 2017
31 december — Hogmanay, Skottland. Skottlands
största party som firas med fyrverkeri, utomhuskonserter och gatufester.

September 2017
7—10 september — Heritage Open Days, runtom i
England. Fri entré till Englands historiska byggnader.

Jane Austens 200-årsdag
8—17 september — Jane Austen Festival, Bath,
sydvästra England. Varje år vallfärdar hundratals fans till Bath för att delta i en av världens
största Jane Austen-sammankomster, då man
firar författaren och för en tid återupplivar
regency-perioden.

4—26 augusti — Royal Military Tattoo, Edinburgh,
Skottland. En uppvisning av militärorkestrar utanför
Edinburgh Castle som varje år lockar 220 000 besökare.

15 september — Egremont Crab Fair, Cumbria,
England *UDDA!*. Grimastävling där personen som
får mest applåder för sitt fula ansikte vinner.

Augusti (datum okänt i nuläget) — World Bog
Snorkelling Championships, Powys, centrala
Wales *UDDA!*. Världsmästerskap i ”mossnorkling”
- kanske världens skitigaste simsport.

15—19 september — London Fashion Week. Det
här är årets händelse inom modebranschen, där
världens främsta designers visar upp sina senaste
kollektioner för höst/vinter på catwalken.

På sidan 2 finner du kalendariet
för januari–maj.
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