
Helgens program 19–22 september

Torsdag 19 september

• Årets modevisning  
”Fashion with a View”  
Höstens trender visas på Uppsala Kon-
sert & kongress. Det bjuds på styling-
tips, bubbel och en härlig goodiebagen. 
Insläpp klockan 18.00 med mingel, 
utställare och visning. Frukk avtäcks!  
Medverkande butiker i  visningen 
Herta, MiraMar, Stickspåret Klädbutik, 
Brothers, Åhléns, Bredenberg, S:t Per 
Gallerian, Scala, Newhouse, Edblad, 
Tiger of Sweden, Peak Performance och 
Blanco. BOSSE´s Salonger stylar håret 
på några av modellerna.

Fredag 20 september

• Acne gästar Herta mellan 11-14. Acne 
lägger stor vikt i kvalité, material, design, 
komfort och hållbarhet. Varje plagg ska 
förstärka bärarens stil och personlighet.

• Fashion Swap AW – Park Inn  
by Radisson Uppsala 
Hållbart & skönt mingel med  vänner & 
kollegor. Kombination med ett klädbyte, 
med endast  märkeskläder. Tider och 
information läs mer på uppsalacity.se

19–20 september

•  Vi har även äran att ha fotograf  Lisbet 
Spörndly och inredningsdesignern 
Madeleine Gesar på plats under både 
 Fashion with a View och Fashion  
swap aw.

Lördag 21 september

• Glorious morning at Edblad 
Klart du vill starta dagen på ett  fantastiskt 
sätt, kom till Edblad denna morgon kl. 
10.00 för att  delta på ett Yoga pass med 
 Caroline Fladvad. För att boka yogan 
skicka ett mejl till  caroline@dancingyo-
gini.se. Edblad har bjudit in Maya som 
är grundare av Puka Wear. Hon visar 
sina yogakläder och har  erbjudanden 
under dagen. Yoga- deltagarna får varsin 
 goodiebag från Edblad och en lyxig 
 frukost från bl.a Uppsala Kafferosteri.

• Cecilia Fällström-cbycjewelry  
gästar Herta mellan 13-16.  Cecilias 
design möter tidlöshet och har ett syfte 
att bäras varje dag. Hennes kreationer 
är handtill verkade och hon kan göra ditt 
personliga smycke på plats.

• Världspremiär för MovEat  
Wine Walk i Uppsala! 
Ett nytt och gott sätt att umgås, upp-
täcka nya viner, smaker och platser. 
Åtta stopp och åtta  vinupplevelser. Du 
njuter av  vinerna i din egen takt och 
 promenerar runt bland stoppen i den 
ordning du själv vill. På alla ställen kan 
du självklart köpa passande mat eller 
snacks. Rundan tar fyra till fem timmar. 
Biljetter: https://letsmoveat.com/uppsala/

• Blanco Alla som handlar Dry Lake är 
med i utlottning av en Klänning från Dry 
Lake. Alla som handlar JUST är med i 
utlottning av Just plagg värde 1500 kr. 
20 första kunderna som handlar för 
över 500 kr får en gåva värd 129 kr. Fina 
erbjudanden i butik.

• Bredenberg Höstens Kappor & Jackor 
200 kr rabatt. 25% rabatt vid köp av 3 
plagg eller fler gäller på ord. pris går ej 
att kombinera med andra erbjudanden.

• Brothers 20% rabatt på valfri vara, 
Gäller endast 20–22/9.

• Din Sko köp 2 par skor och få 20% på 
hela köpet.

• Indiska Upp till 50% rabatt på utvalda 
plagg.

• Landings Vi serverar Fashion weekend-
bakelse.

• MiraMar 20% på alla jeans och byxor till 
ord.pris. När du handlar för 1000 kr eller 
mer är du med i utlottningen av super-
fina Goodiebags. Gäller 20–21/9.

• Newhouse Erbjudanden &  happenings 
i butiken.

• Nilson shoes Köp 2 par skor och få 20% 
rabatt på hela köpet.

• Peak Performance Happenings i 
butiken.

• Stickspåret klädbutik Lördagsfeeling  
- vi bjuder på bubbel och godis.

• Sko August 20% rabatt på Ecco 
 sortimentet. Kan ej kombineras med 
andra rabatter.

• Tehörnan 20% rabatt på allt från 
Paradis verkstaden och Greengate.

• Tiger of Sweden Trendspaning och olika 
happenings i butiken.

Forumkvarteret

•  Visualisterna har valt ut fyra av 
 höstens trender från butikerna i 
 Forum kvarteret! Fota den outfit du 
gillar bäst och dela den på insta stories, 
tagga din storie med @forumkvarteret 
och #ufwforumkvarteret tillsammans 
med en kort motivering så kan du vinna 
den  (värde 5000 kronor)! 21/9 lördag: 
 Handla för minst 300 kr så får du en 
goodiebag (så långt lagret räcker). 

• BikBok 20% rabatt på ett helt köp. 

• Cutters köp en klippning få en valfri 
produkt.
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• Flash 20% på valfri vara.

• Kicks 20% på all ansiktsvård. Gäller alla 
märken utom Sensai. Handla för 500 kr & få 
en lyxig goodie bag. 20% på ditt köp - Beau-
ty Services, gäller på ordinarie priser.

• MQ 20% rabatt på ett helt köp, kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. Boka 
din Personal shopper direkt i  butiken eller 
på bokadirekt.se

• Sephora Köp 3 betala för 2 på Sepho-
ra Collection, gäller  befintliga och nya 
medlemmar.

• Tehörnan 20% rabatt på allt från Paradis-
verkstaden och Greengate. 

• The Body Shop 20% rabatt på allt, gäller 
ej adventskalendrar och presentkort. Få 
en minimakeupovers i butiken.

• Vero Moda 25% när du köper 2 eller fler 
varor.

• Waynes coffee 2 varma drycker &  
betala för 1.  

S:t Per Gallerian

•  Fredag 20/9, kl. 10–19 hittar du 
 Styling Corner i S:t Per Gallerian med 
 Hagströmska Gymnasiet. Kom och få 
make up och hårstyling inför helgen och 
tips och råd från eleverna på Stylist-
programmet. Vi finns i mitten av St Per 
Gallerian hela dagen. 

• Apoteket St Per Gallerian Kom in till oss 
så hjälper vi dig med kvalitets säkrad hud-
vård. 25% rabatt vid köp av 2 produkter 
från Eucerin, gäller ej solprodukter.

• Dressmann 20% rabatt på valfri vara, kan 
ej kombineras med andra  erbjudanden 
eller rabatter.

• eleven 15% på hela köpet om du handlar 
för minst 499 kr. 20% på hela köpet om 
du handlar för minst 999 kr. 25% på hela 
köpet om du handlar för minst 1499 kr. 

• Glitter 3 för 2 kan ej kombineras med 
andra erbjudanden

• Guns Väskor 20% på alla  mode väskor. 
Kan ej kombineras med andra 
 erbjudanden.

• Hallbergs 25% på ett helt köp. Gäller ej 
guldkedjor.

• Hunkemöller Ta 3 betala för 2.  
Vi bjuder på billigaste varan. Kan ej kom-
bineras med andra  erbjudanden.

• MQ 20% rabatt på ett helt köp, kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. Boka 
din Personal shopper direkt i  butiken eller 
på bokadirekt.se. 

• Landings Kom och fika Fashion Weekend-
bakelsen, limitid edition.

• Lush: Gör dig redo inför Fashion weekend 
med en gratis hudvårds konsultation hos 
LUSH och hitta din perfekta ansiktsrutin. 
Gäller 20-22/9.

• MyStyle Salong 10% på alla hår-
produkter, 15% på klippning vid bokning 
av färgning/slingor.

• MQ 20% på ett helt köp. Gäller på 
 ordinarie pris & kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

• Pagelle 20% på stickat. Gäller ej 
 accessoarer. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. 

• Rituals Köp 4, betala för 3. Vi bjuder på 
billigaste varan. Gäller endast 20/9.

• Scala 20% på höstnyheter. Gäller på 
 ordinarie pris & kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

• Synsam 2 fria månader vid tecknande 
av Synsams glasögonabonnemang. 30 % 
på solglasögon. 50 % på bågen vid bokad 
synundersökning. Erbjudandet gäller i 
Synsam S:t Per Gallerian den 20/9. 

 

• Skodesigner Josefin och hennes 
 varumärke JOSEFIN LILJEQVIST bjuder 
in till möjligheten att testa, prova och 
köpa hennes spårbara läderskor samt 
höra tankarna om hur världens fösta 
spårbara lädersko kom till.  
 
Det bjuds också på fire chat med 
 moderator Mariel Jumpa, som är  grundare 
av det digitala hållbarhets  communitiet 
för mode: Slow Fashion World där det 
diskuteras hållbarhet, djurvälfärd och 
innovationer inom mode.  
 
Josefin Liljeqvist finns på plats 12-17  
och firechat finns 13 samt klockan 15:30.

Se hela programmet 
på uppsalacity.se

Välkomna till en fullspäckad 
helg med modevisningar, 
erbjudanden och happenings. 


