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OM UKK
UKK strävar efter att vara en livfull 
mötesplats som genomsyras av en 
unik mix av musik, såväl dag som 
natt. 

Med kvalitet, med både bredd och 
spets, vill UKK attrahera och 
inspirera till möten mellan 
människor i olika åldrar och med 
olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.

UKK är ett aktiebolag som ägs av 
Uppsala kommun. 
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SALARNA
STORA SALEN - konserthall med superakustik 
Publik: 1120 (parkett: 697)
Rumsyta: 790 m² Scenyta: 187,5 m²  
Fast mixerplats för ljud, ljus och bild
Teknik för data/videoprojicering

SAL B - bästa blackboxen 
Publik: 340 (sittande), 600 (ståplats)
Rumsyta: 354 m² Takhöjd: 5 meter
Ej fast scen. Mobil gradäng.  
Mixerplats för ljud, ljus och bild
Fast monterad data/videoprojektor samt filmduk 
 
SAL C - lilla scenen 
Publik: 70 (sittande), 120 (ståplats)
Rumsyta: 145 m² Takhöjd: 5 meter
Scen/podium: 5 x 3 meter, 20 cm hög.

SAL D - flexibel jätte 
Publik: 200 - 1500 beroende på scenens placering etc. 
Rumsyta: 900 m² Takhöjd: 5 meter
Scen: Fast mindre scen i anslutning till restaurangen.  
Flera/andra scener/podier byggs efter behov. 
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KMH + UKK
 ATT JOBBA  
MED OSS



UKK vill...
• Samarbeta med studenter som har en spännande idé  

men vill bearbeta idén vidare tillsammans med produ-
cent på UKK. 

• Utveckla konceptet tillsammans med studenten 

• Ta fram unika händelser som är skräddarsydda för UKK 

• Tillsammans med studenten bryta konventioner och 
gärna presentera musik i otraditionella sammanhang 
och på nya sätt - väldigt gärna för en ny publik! 



UKK erbjuder...
• en egen producent som stöd genom hela processen.  

• massor av kompetens kring ljud, ljus, produktion, press-
arbete och marknadsföring.  

• lokaler, teknisk utrustning, scener och gratis kaffe.  

• möjligheten att genomföra konserter på våra scener - 
med fri entré för publiken. 



* Din pitch bör innehålla en ordentlig beskrivning av din idé, en berättelse 
med ganska mycket skryt om vem du är och vad du gjort samt gärna 

ljudspår, video och bilder.  Vill du göra oss extra glada berättar du också om 
varför du vill samarbeta med oss på UKK!  

www.ukk.se

NYFIKEN?  
  

SKICKA IN DIN PITCH* 
SENAST 

30/9 ELLER 31/1  


