Välkommen på fotbollsfest i Kungsan!
UEFA, Svenska Fotbollförbundet, Stockholms Fotbollförbund och Stockholms stad
välkomnar dig och dina fotbollsvänner till UEFA Europa League Neutral Fan Zone i
Kungsträdgården
Den 24 maj spelas finalen i UEFA Europa League på Friends Arena. Inför finalen kommer fotbollen
att inta Kungsträdgården under fyra dagars firande. Under den 20-21 maj är det lokalfotbollen som
tar plats och under 23-24 maj är det UEFA-dagar.
Fontänytan vid Kungsträdgården blir till en fotbollsplan och skridskobanan blir till ett stort
aktivitetsområde. Scenen kommer att användas för uppträdanden och Radio Stockholms
livesändning av fotbollsfesten.
Kom till Kungsträdgården och testa på fotbollsaktiviteter tillsammans med SvFF, UEFA ,
Stockholms Fotbollförbund och sponsorer. Ta del av matcher i S:t Eriks-Cupen, testa på att spela
gå- och blindfotboll, delta i tävlingar, köp souvenirer och passa på att ta ett foto med den riktiga
UEFA Europa League-pokalen.
Det händer i Kungsträdgården
Lördag 20 maj: Firande av Stockholms Fotbollförbund 100 år
Söndag 21 maj: Fotboll för alla med SvFF och adidas Nordic Tango League Finals
Tisdag 23 maj : UEFA football for all and sponsor activities
Onsdag 24 maj: UEFA football for all and sponsor activities

Dagsschema Neutral Fan Zone i Kungsträdgården
Lördag 20 maj – FIRANDE AV STOCKHOLM FF 100 ÅR
10.45
11.00–17.00
11.00–13.00
13.00–14.00
14.00–17.00
17.00–19.00

Välkomsttal och Fan Zone öppnas
S:t Eriks-cupmatcher arrangerade av Stockholms Fotbollförbund
Uppträdanden av Solna Kulturskola
Radio Stockholm sänder live
Uppträdanden av Solna Kulturskola
Spontanfotboll

Söndag 21 maj – FOTBOLL FÖR ALLA MED SVFF OCH ADIDAS NORDIC TANGO LEAGUE
10.00–11.00
11.00–13.00
12.00-13.00
13.00–14.00
14.00–18.00
18.00–20.00

MIK All Stars träning
5-a-side (Blindfotboll) med Mälarhöjdens IK
Uppträdanden av Stockholms Kulturskola
Strafftävling med Svenska Fotbollförbundet
adidas Nordic Tango League Final BOYS
adidas Nordic Tango League Final GIRLS

Tisdag 23 maj – UEFA FOOTBALL FOR ALL AND SPONSOR ACTIVITIES
10.00–12.00
12.00–13.30
15.00–16.00
14.00–20.00
17.00–18.30

Walking Football (gå-fotboll – springer man får man gult kort)
Special Olympics-fotboll, Parasport
Färgblindhetsmatch - Colour Blind Awareness Campaign
Spontanfotboll
Rullstolsfotboll

Onsdag 24 maj – UEFA FOOTBALL FOR ALL AND SPONSOR ACTIVITIES
11.00–20.00
12.00–13.00
14.00–15.30
16.30–18.00

Spontanfotboll
Färgblindhetsmatch - Colour Blind Awareness Campaign
Rullstolsfotboll
IBSA Blind Football

Mer info om aktiviteterna
Lördag 20 maj – FIRANDE AV STOCKHOLM FF 100 ÅR
11.00–18.00 – Svenska Fotbollförbundets tält
Välkomna till Svenska Fotbollförbundets tältyta i sponsorområdet. Det kommer säljas
landslagssouvenirer och det kommer vara fussball-turnering. Fussball-turnering pågår varje dag
och totalt kommer 20 biljetter till Sverige-Frankrike tävlas ut. Information och aktiviteter med
SvFF:s mångfaldsprojekt Alla är olika – olika är bra.
11.00–17.00 – Stockholms Fotbollförbund 100 år
Stockholms Fotbollförbund fyller 100 år. Det kommer såklart att firas. Det bjuds på tårta i vårt
tält, ballonger till barnen, tipstävling med fina priser. Under dagen kommer tjejer och killar att
spela sina ordinarie seriematcher, 5 mot 5, i S:t Eriks-Cupen på fotbollsplanen i fontänen. Kom
och se matcherna mellan:
Spånga IS FK 4-Ekerö IK Gul
Somalia United FF-IF Brommapojkarna
Reymersholms IK 1-Boo FF
Mälarhöjdens IK Fotboll 2-Hammarby IF FF
Hanvikens SK Vit-Stureby SK
Norrtulls SK 6-Djurgårdens IF FF.

13.00–14.00 Live Radio Stockholm
P4 Stockholm sänder direkt från stora scenen i Kungstrådgården. Bästa fotbollsspelare i
Stockholm genom tiderna man och kvinna, utses och får motta pris i samarbete med
Stockholms fotbollsförbund. Staffan Hellstrand och Afrodite på scenen tillsammans med
programledare Josefine Sundström.
Allt direktsänds samtidigt i P4.

Uppträdande Solna Kulturskola (Stora scenen)
11.00 – 11.25. Sisters & Brothers, ett av Solna kulturskolas ungdoms- band spelar jazz, soul
och pop i ett grymt sväng
11.40 – 11.55. Stämningsfull och vacker musik med Kammarensemblen som spelar Concerto in
Sol minore av Antonio Vivaldi. Satserna Allegro, Largo och Allegro.
11.55 – 12. 05. Solna kulturskolas yngre musikalelever framför Lalehs låt ”En stund på jorden”
12.10 – 12..20. Blockflöjt- och tvärflöjtsensemblen bjuder på Östeuropeisk folkmusik
tillsammans med vår charmiga barnkör.
12.25 – 12.40. Irländska ensemblen spelar ett set med svängiga irländska låtar.
14.30 – 15.10 OCH 16.15 – 16.50 Stor dansshow i ett sprakande tempo med Solna kulturskolas
danselever 7-13 år.

Söndag 21 maj – FOTBOLL FÖR ALLA MED SVFF
11.00–18.00 – Svenska Fotbollförbundets tält
Välkomna till Svenska Fotbollförbundets tältyta i sponsorområdet. Det kommer säljas
landslagssouvenirer och det kommer vara fussball-turnering. Fussball-turnering pågår varje dag
och totalt kommer 20 biljetter till Sverige-Frankrike tävlas ut. Det kommer även finnas
information och aktiviteter med SvFF:s mångfaldsprojekt Alla är olika – olika är bra.

14.00-20.00 adidas Nordic Tango League Finals
Adidas kommer köra två streetfotbollsturneringar för killar och tjejer i formatet 4 mot 4.
Ålder på deltagarna i Nordic Tango League Finals är 15-25 år.

10.00–11.00 MIK All Stars träning
MIK All Stars är ett fotbollslag för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.
Tjejer och killar i åldern 8-15 kommer till Kungsträdgården för att lira och fira fotboll för
alla. Laget är ett samarbete mellan FUB Stockholm och Mälarhöjdens IK Fotboll och
träningsmetoden bygger på delaktighet, individuell utveckling och glädje. Nyfiken? Kom och
heja på!
Mer info om MIK All Stars facebook.com/MIK.All.Stars

11.00–13.00 5-a-side (blindfotboll)
Går det att spela fotboll utan att kunna se? 5-a-side är en paralympics sport där bollen låter och
sargen håller bollen i spel. Fyra utespelare med synnedsättning spelar med ögonbindel och
eftersom målvakten ser krävs det något alldeles extra för att göra mål. MIK Sound är Sveriges
första 5-a-side lag och här får du vara med om en unik snabbkurs i empati. Välkommen att
prova på söndag 21 maj 11.00-13-00! Det blev en hel del skratt när delar av svenska
herrlandslaget provade på facebook.com/nationalsporten/videos/1467613433291232.

12.00–13.00 Konsert med Stockholm Kulturskola (Stora scenen) Kom till scenen och njut av
fantastisk livemusik när Kulturskolan Stockholm bjuder på orkesterkonsert med Västerorts
Ungdomssymfoniker (VUS)!
Det bjuds bland annat på musik ur Star Wars och Game of thrones, dessutom får vi höra ett hip
hop-medley och en klassiker av Led Zeppelin som är specialskrivna för Kulturskolans
symfoniorkestrar! Allt detta och mer därtill blir det, då VUS också gästas av kör, solister, en
blockflöjtsensemble och Västerorts kammarorkester (KORK) -Välkomna!
https://www.facebook.com/KulturskolanStockholm/
https://www.instagram.com/kulturskolansthlmevents/

Tisdag 23 maj – SHOW YOUR SKILLS – SHARE YOUR PASSION
10.00–12.00 Walking Football (gå-fotboll – springer man får man gult kort)
Gå-fotboll är en snabbväxande sport i bland annat Storbritannien. Den som springer eller
tacklas får gult kort vilket gör detta till en social, taktisk och lagom fysisk aktivitet. Sporten håller
på att få fäste även i Sverige eftersom det är lite oväntat roligt och optimalt för 50-plussare. Alla
nyfikna, oberoende av åldern, är välkomna att prova på gå-fotboll i Kungsträdgården. Mer info
om gå-fotboll (på engelska) finns på en.wikipedia.org/wiki/Walking_football.
11.00-20.00 UEFA Fare Network Diversity House
Fare’s commitment to tackle discrimination through football’s inclusive power is based on the
principle that the game, as the most popular sport in the world, belongs to us all and can propel
social cohesion. Fare combats all forms of discrimination, including racism, far-right nationalism,
sexism, trans- and homophobia and discrimination against disabled people. Come to the Fare
Diversity House and find out more!
15.00–16.00 Färgblindhetsmatch - UEFA FSR Partner: Colour Blind Awareness
Did you know that 1 in 12 men and 1 in 200 women are colour blind? These fans, players and
coaches sometimes have problems seeing the difference between teams. Come to the fanzone
and we show you how to make football more inclusive for these people.
Check out Lars Lagerbäck's invitation here: http://svenskfotboll.se/olikaarbra/arkiv/uefa-europaleague-2017/05/lagerback-fargblindhet/
17.00–18.30 Rullstolsfotboll - UEFA FSR Partner: European Power Chair Association
Powerchair Football is the only “active team participation” sport for people with severe physical
Impairments. Due to its unique nature, Powerchair Football allows genders, all ages and a wide
range of impairments to participate together. After the demonstration, you'll have the opportunity
to try it for yourself!

Onsdag 24 maj – SHOW YOUR SKILLS – SHARE YOUR PASSION
11.00-18.00 UEFA Fare Network Diversity House
Fare’s commitment to tackle discrimination through football’s inclusive power is based on the
principle that the game, as the most popular sport in the world, belongs to us all and can propel
social cohesion. Fare combats all forms of discrimination, including racism, far-right nationalism,
sexism, trans- and homophobia and discrimination against disabled people. Come to the Fare
Diversity House and find out more!

12.00–13.00 Färgblindhetsmatch - UEFA FSR Partner: Colour Blind Awareness
Special Guest: Lars Lagerbäck
Did you know that 1 in 12 men and 1 in 200 women are colour blind? These fans, players and
coaches sometimes have problems seeing the difference between teams. Come to the fanzone
and we show you how to make football more inclusive for these people.
Check out Lars Lagerbäck's invitation here:
http://svenskfotboll.se/olikaarbra/arkiv/uefa-europa-league-2017/05/lagerback-fargblindhet/
14.00–15.30 Rullstolsfotboll - UEFA FSR Partner: European Power Chair Association
Powerchair Football is the only “active team participation” sport for people with severe physical
Impairments. Due to its unique nature, Powerchair Football allows genders, all ages and a wide
range of impairments to participate together. After the demonstration, you'll have the opportunity
to try it for yourself!

16.30–18.00 IBSA Blind Football med Girondins de Bordeaux
Ett av världens bästa lag kommer till Kungsträdgården. Onsdag 24 maj 17.30 spelar FC
Girondins de Bordeaux UNADEV uppvisningsmatch i 5-a-side (blindfotboll) och bjuder därefter
på ett prova-på pass. Träffa spelare som tog OS silver med Frankrike i London Paralympics
2012, inklusive Fred Villeroux som har gjort fler än 100 mål under en säsong. Alltså dubbelt så
många som de mest kända fotbollsstjärnor i världen brukar hinna med. Onsdag 24 maj 16.30 är
det uppvisning och 17.30 får du vara med. Missa inte denna unika fotbollsupplevelse!

20-21 maj samt 23-24 maj – UEFA EUROPA LEAGUE-POKALEN
Fota dig tillsammans med UEFA Europa League-pokalen
Under hela Fan Zone-perioden, 20-21 samt 23-24 maj, kommer UEFA Europa League-pokalen
finnas utställd i Kungsträdgården. Besökare av Fan Zone kan passa på att föreviga ögonblicket
och ta ett foto tillsammans med pokalen. Senare under onsdagen den 24 maj kommer vinnaren
av finalen på Friends Arena lyfta samma pokal under firandet.

