
”Handlare och kommunen otroligt nöjda med skulpturparaden!”

KonstverK

i stan
får folK
att jubla



vill ni att er stad
sKa upplevas 
på ett annorlunda 

     sätt?

var med i
 stadsparaden!

Stadsparaden är ett kulturellt arrangemang 
inspirerat av europeiska open art-utställningar. 

Skulpturutställningen är ett folkligt, oväntat 
och innovativt sätt att marknadsföra hela 
städer och enskilda företag.  

Paraden består av en rad skulpturer i form  
av den symbol som representerar just er stad 
- som drakar i Sundsvall, bockar i Gävle eller 
gripar i Malmö.   

Skulpturerna hyrs av lokala företag eller 
organisationer och ställs ut på stadens gator 
och torg i ett häftigt och annorlunda konst-

evenemang. I samråd med företagen designar 
konstnärer skulpturerna på ett sätt som 
speglar företagens profiler.  

Stadsparaden stärker både företagens och 
stadens varumärke och ger er stad en stark 
symbol, vilket är viktigt för både invånare, 
besökare och för näringslivet.  

Konceptet Stadsparaden sprids nu över 
världen och har blivit en tradition i flera 
svenska städer.  

Varje år upptäcker allt fler företag fördelarna 
med att synas i folkvimlet med sitt varumärke.  

Tanken bakom Stadsparaden är att ge nytt 
liv åt stadskärnan på ett både affärsmässigt 
och konstnärligt sätt. 

Ett samarbete mellan staden och företagen 
för att bjuda invånare och besökare på en 
rolig konstupplevelse ger goodwill och 
skapar en vi-anda hos alla inblandade. 

En Stadsparad sprider glädje! Låter det 
spännande? Vi berättar gärna mer om vad 
Stadsparaden kan innebära för just er stad.

Mail: kontakt@stadsparaden.se 
Växel: 060 15 19 00



”sundsvall har 
tack vare Xcited 
fått en synlig och 

samlad symbol som 
sundsvallsborna 
är stolta över. 

Kommunen 
har inte lagt ut en 

krona: Xcited sköter 
finansieringen via 

företag. 

sundsvall upplevs 
som mycket mjukare 

och vänligare tack vare 
drakparaden.”

Lars Bodén, 
politisk chefsredaktör Västerbottens Folkblad. 



www.stadsparaden. se

”för att med 
sina många drakar 
gett stadskärnan 

nytt, färgstarkt liv. 

Genom sitt företag Xcited 
har ”drakmammorna” 
julia och lisa lyckats 
smycka hela sundsvall 
på ett imponerat sätt. 

de har engagerat såväl 
sundsvallsföretag som 

konstnärer samt berikat 
allas vår utemiljö.”

Motiveringen till att Lisa och Julia blev 
nominerade till Årets Drake i Sundsvall år 2004.

Som 18-åringar kom Lisa Renander  
och Julia Hamrin med en galen idé  
som fick folk att skaka på huvudet.  
År 2003 genomförde de med en stor 
portion inre drivkraft Sundsvalls för-
sta Stadsparad. Samtidigt startade de 
upp företaget Xcited, som jobbar med 
bland annat Citybranding,  att ta fram 
och stärka varumärken för städer och 
platser. Nu lanserar Xcited konceptet 
Stadsparaden runt om i Sverige.

- Det var för åtta år sedan när vi läste 
kursen Ung Företagsamhet på gymnasiet 
som vi fick idén.

- Det fanns så klart en större tanke bakom. 
Vi ville ge Sundsvall och dess företag ett nytt 
verktyg för att kunna marknadsföra sig.

- Samtidigt skulle samarbetet engagera 
invånare och turister genom att bjuda på 
ett häftigt konstevenemang.

- Vi jobbade fram ett koncept där skulp- 
turerna skulle målas av lokala konstnärer  
och hyras av lokala företag och organisationer.  
Vissa städer har en tydlig symbol som örnar 
i  Örnsköldsvik och delfiner i Norrköping, 
medan andra städer jobbar med att ta fram 
en ny symbol som staden vill samlas kring. 

- Nu har vi ställt ut drakar i Sundsvall 
varje sommar i fem år och har börjat sprida 
Stadsparadenkonceptet till flera svenska 
städer. Vi har bockar i Gävle och löv i Umeå 
och planerar för bl.a. duvor i Åre och lejon i 
Linköping.


