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ET UTOPIA FOR ALLE
Utopia går nå inn i sitt femte år som Rogalands største musikkfestival, og som et av regionens
store flaggskip. Siden oppstarten av Utopia i 2017 har festivalen vært en viktig del av Stavangers
byutvikling. Ikke bare har Stavanger nå en av landets største festivaler på menyen hver sommer, 
men de har en festival som tiltrekker seg tusenvis av mennesker fra andre fylker og land.
Det er også en festival som er selve startskuddet for studenter i byen, i tillegg til en viktig
inkluderingsarena for nye innbyggere.

Vi trenger noe å leve av, men også noe å leve for. Det er vårt mantra. Vi gjør byen til et
kjekkere sted å bo, en by vi kan være stolt av og som bygger identitet for byens innbyggere.
Gjennom årene har vi også blitt et viktig satsingspunkt for flere nasjonale og regionale
sponsorer. En møteplass og en arena hvor de kan treffe en målgruppe som ikke er enkel å nå,
nemlig de unge voksne. Utopia er et høydepunkt for byens unge innbyggere. De kommende
arbeidstakerne, de som er kunder og konsumenter. Derfor håper vi å få flere med på laget, som 
vil bidra til at Stavanger forblir en spennende og attraktiv destinasjon i fremtiden.

Et Utopia for alle – uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvem du elsker.
Tusen takk for at dere ser Utopia for det det egentlig er. Uten gode samarbeidspartnere
eksisterer ikke Utopia.

Vennlig hilsen festivalgründer Espen Knoph og resten av Team Utopia <3



Vi tok et valg om å flytte til Bjergstedparken for å realisere drømmen om en skikkelig festival. 
Og for en suksess det ble! Med over 21.000 besøkende over to dager ble det ikke bare en 
fantastisk fest, men en fantastisk totalopplevelse. Hos Utopia kan folk få håret sitt stylet, 
festivalsminke, mat, drikke, lek, spill, tatoveringer, klær og mye annet. Publikum som gråter av 
glede, klemmer, danser og fester. Utopia ble i 2022 akkurat slik vi har drømt om da vi startet det.

UTOPIA 2022 
DEN BESTE SÅ LANGT





Vi jobber for at Stavanger skal bli en bedre studentby! I 2022 har vi gjort et forsøk
på å gjeninnføre «Studentbyen Stavanger» som et begrep – et begrep vi mener har
dødd ut med årene. Sammen med Min SIS har vi gjennom hele året jobbet for at
studentene skal få de beste tilbudene og være en god reklameplakat for alle nye
potensielle studenter.

Vårt mål er at nye og etablerte studenter skal trives og se byen vår som innovativ,
bærekraftig, spennende og et sted å etablere seg. Utopia har blitt møteplassen for
studentene i byen og selve startskuddet på studiestarten. Sammen med næringen
i regionen har vi mulighet til å vise Stavanger fra sin beste side, som et sted hvor
man skal slå rot. Bli med på denne muligheten!

 
 

SIS presenterte Astrid S



Vi viderefører suksessen fra 2022, og bygger Utopia om 
mulig enda større og bedre til 2023! Vi har brukt det 
første året til å prøve oss ut i Bjergstedparken, og nå skal 
vi utvikle den videre. Vi sikter oss inn på 
over 24.000 mennesker i 2023.

UTOPIA
25.-26. AUGUST



Det er bare å stålsette seg for det som kommer til å bli det mest 
spektakulære og mest hinsides liveshowet vi noensinne har sett, 
både på Utopia og i Stavanger. 

Da vi spurte hva publikum ville se på Utopia 2023, var det ikke en 
eneste av de 1.400 respondentene som ikke svarte Karpe.

Det gleder oss derfor stort at vi kan si at den ekstremt populære 
hiphop-duoen endelig kommer tilbake til Utopia. Siden forrige 
besøk i 2019, har gutta gjort alt annet enn å ligge på latsiden. 
Med 10(!) utsolgte show i Oslo Spektrum med 110.000 
mennesker kan man godt si at Karpe er verdens største norske 
band. Vår egen festivalsjef uttalte til pressen at ”Karpe er noe helt 
eget, alt de tar i blir til gull. Ambisiøse som få (om det i det hele 
tatt finnes noen over?), både hva gjelder utgivelser og liveshow. 

KARPE KOMMER TIL 
UTOPIA I 2023

KARPE

Og de leverer hver eneste gang. De er nåtidens stemme av 
samfunnet vi lever i. De treffer mennesker i alle aldre, rører og 
engasjerer. Det er ikke et annet band i verden jeg ville hatt til 
Utopia, enn akkurat Karpe.» 
 
Karpe har holdt det gående i over 20 år, men har de siste 10 
årene tatt norsk musikk til et helt nytt nivå. Universet Karpe har 
skapt er unikt i alle målestokker. De dype og lyriske tekstene på 
norsk, har nådd langt utfor landegrensene, og konsertene i Oslo 
Spektrum var et bevis på at Karpe er større enn bare Norge, da 
flere fra utlandet sang med på hvert eneste ord av tekstene.

Nå gleder vi oss til at hele Bjergstedparken skal synge med og 
lage tidenes fest, midt i hjertet av Stavanger. Flere artister slippes 
fortløpende gjennom høsten, vinteren og våren!





utopia i tall





BÆREKRAFT
KREATIVITET
OPPMERKSOMHET
Vår målgruppe har et sterkt engasjement for grunnverdiene til bedriftene. 
De er ekstremt opptatt av at dere tenker bærekraft, likestilling og mangfold. 
Merkevarer som bryr seg om dette vil styrke sin posisjon i markedet og tiltrekke seg 
de beste hodene. Bruk Utopia for å vise frem engasjementet deres for en mer 
bærekraftig og rettferdig verden, til det publikummet som bryr seg mest. 
Er dere med Utopia, styrkes merkevaren umiddelbart gjennom et samarbeid med oss. 
Vi har en stor påvirkning på de unges liv.



DUGNAD OG
FRIVILLIGHET
Utopia bidrar årlig med over 500.000,- i dugnadspenger til idrettslag, korps, 
foreninger og russebusser. Vi har i tillegg over 300 frivillige som er med og 
gjennomfører festivalen og får et forsterket nettverk. Det er over 200 involverte 
som sysselsettes under festivaluken.



«Utopia er en utrolig kjekk begivenhet, og et møtested hvor unge danner et fellesskap 
gjennom musikk og glede. Festivalen er en viktig satsning til Stavanger som kultur- 
og utelivsby!»

Kari Nessa Nordtun. Ordfører i Stavanger

«Utopia er en svært viktig aktør for Stavanger. De bidrar til å skape 
en attraktiv by og er en stor kraft innen kulturlivet. Ringvirkningene 
er også betydelige for hele næringslivet i regionen vår. Jeg ser frem til et langt 
og nært samarbeid der Utopia gis mulighet til å utvikle seg videre.»

Sissel Knutsen Hegdal. Ordførerkandidat Stavanger

«Utopia skaper store ringvirkninger for næringslivet i hele regionen og har en stor 
direkteverdi for veldig mange bedrifter og leverandører. Aller viktigst er likevel den 
omdømmebyggingen arrangementet representerer for en region som har stort 
behov for å tiltrekke seg unge folk som vil jobbe her, og som vil delta på neste 
byggetrinn av Energihovedstaden. Utopia gjør oss til en attraktiv region og utgjør 
en viktig del av vårt kulturelle mangfold»

Harald Minge. 
Administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger

«Det er alltid magisk stemning i byen når Utopia arrangeres. Jeg er utrolig 
glad for at vi har ildsjeler som bidrar til å gjøre Stavanger til en levende by 
gjennom arrangementer som dette. Med artister i verdensklasse og en proff 
rigg, er Utopia virkelig med på å gjøre byen – og regionen – vår til en attraktiv 
og nyskapende region for kulturlivet, næringslivet og befolkningen. 
For hvem vil bli gammel i en kjedelig by?»

Anne Woie. Næringslivsdirektør Stavanger kommune

«Utopia er et flott arrangement som bygger opp om Stavanger som en 
attraktiv destinasjon. Med artister i verdensklasse, så er Utopia et 
utmerket eksempel på arrangementsturisme. Festivalen bidrar til verdiskaping 
for reiselivsnæringen, og i tillegg styrker den merkevaren Stavanger-regionen og 
bidrar til innbyggerstolthet.  Arrangementet er velregissert og profesjonelt 
gjennomført, og et utmerket eksempel på spisskompetansen som finnes i 
Stavanger-regionen for større events, festivaler og messer.»

Per Morten Haarr. Reiselivsdirektør Region Stavanger

PÅ LAG MED 
REGIONEN Festival er gøy! Og folk har lyst å bo et sted der de kan ha en spennende jobb og ha 

det gøy på fritiden. Derfor er arrangementer som Utopia viktig for attraktiviteten til 
regionen vår. For ikke å snakke om de mange ringvirkningene det gir til næringslivet 
i form av økt aktivitet for hotell, restauranter og butikker. 5000 av de 21 000 
besøkende kommer utenfra fylket og derfor er festivalen også et viktig bidrag i 
markedsføringen av regionen.
 
Tone Grindland, Regiondirektør NHO Rogaland



På få år har Utopia blitt en av regionens viktigste møteplasser også for 
bedrifter. Vi er blitt en solid nettverksarena med titalls av bedrifter som 
engasjerer seg i Utopia som samarbeidspartner. Med inntil seks sponsor-
treff i året, fantastiske VIP-fasiliteter på festivalen og noen av landets mest 
kreative hoder når det kommer til sponsoraktivering har Utopia blitt et 
av landets heteste kultursponsor-prospekt.
 
// 4 partnertreff i året i tillegg til selve festivalen, hvor kun ledere og
beslutningstakere får tilgang. Fokus på unike kulturelle- og/eller kulinariske
opplevelser på unike lokasjoner.
 
// Fantastiske VIP-fasiliteter på festivalen hvor det er en egen fest i festen. 
Her samles bedrifter uformelt for å utvide sitt nettverk og får to magiske 
dager sammen. Det er blitt utsolgt hvert eneste år, og i 2022 ble det 
utsolgt tre måneder før festivalen! Dette er en arena hvor bedrifter 
benytter muligheten til å lage årets råeste sommerfest med ansatte og 
kunder eller kun for å slappe av og nyte omgivelsene.
 
// Sponsoraktivering med enorme muligheter for å spre budskapet til 
bedriften og selge følelsene og verdiene bedriften står for.

UTOPIA OG
NÆRINGSLIVET

 VIP
BY UTOPIA



Utopia Scene blir det nye møtestedet i Stavanger. Et bindeledd mellom 
Stavanger sentrum og Stavanger Øst. Et bindeledd mellom byøyene og 
fastlandet. Et bindeledd mellom studentlivet og andre. Et bindeledd 
mellom unge og voksne. Et bindeledd mellom kultur og næring.
 
En møteplass med mangfold og mennesker uansett bakgrunn, etnisitet, 
legning eller trossamfunn. Et sted hvor alle skal føle seg hjemme og 
velkommen, uansett. Utopia Scene vil huse mellom 200-250 
arrangementer i året og ha en kapasitet på rundt 1200 mennesker på 
arrangement. Huset vil bli fylt med kultur, konferanser, messer, fester, 
firmaarrangement, familiearrangement og andre eventer.
 
Dette vil gjøre byen enda mer attraktiv!





Utopia i sosiale medier 
og presse
Vårt publikum er svært aktive på sosiale medier. Derfor er vi aktive på flere 
plattformer – som Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube og LinkedIn. 
Vi kommuniserer daglig med våre fans og har en enorm rekkevidde som når 
langt utfor byen og landet vårt. Flere tusen følgere sprer også sine egne bilder og 
opplevelser videre i egne kanaler, som igjen øker rekkevidden betraktelig. 
Det er blitt opparbeidet en profil i sosiale medier med fokus på mangfold, åpenhet, 
begeistring og alltid med et glimt i øyet. Slik snakker vi direkte til- og blir hørt av våre 
følgere.Utopia får også stor presseoppmerksomhet, både fra lokal, regional og nasjonal 
presse. I 2022 ble Utopia dekket av bl.a. VG TV, Aftenbladet/Byas, NRK, Rogalands Avis, 
Solabladet, Sandnesposten, Dagsavisen, Jærradioen, DNB Nyheter og mange flere.



SAMFUNNSENGASJEMENT
• Bli med og bygg morgendagens region.
• Sammen gjør vi regionen vår enda mer attraktiv og synlig
• Bruk engasjementet til å vise hva bedriften din står for
 

ANSATTE
• Gjør din arbeidsplass til den kuleste arbeidsplassen i regionen,    
   som tar med seg ansatte på årets råeste fest
• La festivalen bli en sosial happening
• Gi ansatte eksklusiv tilgang til VIP og partnerområder
• Bli med på flere av våre partnertreff 

MARKED
• Synlighet mot et stort antall mennesker
• Inviter kunder/samarbeidspartnere til en kul  VIP-opplevelse
• Ta del i den store næringslivsfesten under arrangementet
• Vis bedriftens verdier til et publikum som hører på
• Synlighet gjennom media og sosiale kanaler

PARTNER HELE ÅRET

REKRUTTERING
• Vis frem bedriftens verdier til morgendagens arbeidstakere
• Møt studenter på en arena hvor de føler seg hjemme
• Bruk samarbeidet til å nå ut til en målgruppe som ellers 
  er vanskelig å treffe

HAR DU SPØRSMÅL, TA KONTAKT: Katarina H. Higson - Salg- og partnersjef - katarina@utopiafest.no / 938 92 788



TUSEN TAKK 
TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

2022
Uten våre fantastiske samarbeidspartnere, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre Utopia 
slik vi ønsker for byen- og regionen vår. Ved å spille på lag med så mange viktige aktører i 

næringslivet, kan vi sammen bygge og utvikle morgendagens region til å bli enda 
mer attraktiv å bo i.

Vi trenger dere, og byen trenger oss <3




