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KSP-PROGRAM

KSP = KROPS- OG SEXPOSITIVISME

Igen i år vil der være KSP events (KSP 
står for krops- og sex-positivitet) at 
finde i programmet. Events i denne 
kategori beskæftiger sig med mere 
intime emner indenfor seksualitet, 
seksuel identitet, krop og kønsiden-
titet og de oplevelser, man som 
LGBTQIA+ person kan have, når man 
udforsker sig selv og verden omkring 
sig. Indholdet i KSP-programmet 
præsenteres bl.a. gennem samtale-
saloner, debatter og præsentationer, 
og alle events kan indeholde spe-
cifikke detaljer omkring køn, krop og 
seksuelle oplevelser, selvom det ikke 
er det enkelte events hovedfokus. Alle 
køn og seksualiteter er velkomne til 
KSP-aktiviteter, medmindre andet er 
specifikt angivet.
Da emnerne indenfor KSP-formatet 
berører ting, der kan være svære for 
den enkelte at tale om, er der brug for 
et mere privat rum, og derfor gælder 
der lidt andre regler for deltagere 
til disse events, nemlig de følgende 
safer space retningslinjer:

• KSP-events foregår i et aflukket  
lokale, hvor der ikke må tages  
billeder eller filmes. Man må 
heller ikke tagge deltagere på 
sociale medier. 

• Dørene lukkes, når eventet 
begynder. For at undgå forstyr-
relser vil det IKKE være muligt at 
deltage i et event, som er gået i 
gang. Kom derfor til tiden. 

• Hvad der sker i rummet, bliver i 
rummet. Respektér alle delta-
geres krav på diskretion og tal 
ikke med andre om, hvem der 
ellers var i rummet, og hvad de 
sagde eller gjorde. Det gælder 
både publikum og deltagere.

KSP-events er et intimt frirum for 
LGBTQIA+ personer, og vi ved 
heldigvis af erfaring, at både gæster 
og deltagere er dygtige til gensidig 
respekt og rummelighed. 
Så kom alene, eller med en ven, vær 
nysgerrig og åbensindet og mød nye 
mennesker og hør deres erfaringer. Vi 
glæder os til at se dig. Sammen er vi 
så meget bedre.



Fotograf Liv Rossander

VELKOMMEN TIL
WINTER PRIDE 2023!

Det er vores store fornøjelse at byde 
dig velkommen til Copenhagen 
Winter Pride Week 2023! 

Det er et nyt år, og hos Copenhagen 
Pride ser vi mod fremtiden med to 
centrale fokuspunkter: kvalitet og 
lighed. Vi ved, at vores bevægelse 
tilhører hele LGBTI+ miljøet, og det 
forpligter vi os til at leve op til ved 
at være så inkluderende, åbne og 
tilgængelige, som vi kan være. 

På baggrund af dette er temaet for 
Winter Pride 2023 QueerPlus. Queer-
Plus er en udforskning af overlappen-
de identiteter og intersektionalitet. 
Det handler om at anerkende de 
ting, der er unikke for vores oplevelser 
som LGBTI+ personer ud over vores 
seksuelle orientering og kønsidenti-
tet, og om at åbne op for en samtale 
om, hvordan vi alle oplever verden 
forskelligt. Forståelse af vores forskel-
lige perspektiver er en vigtig del af 
forståelsen af vores fællesskab - og 
bringer os i sidste ende tættere sam-
men. Det er afgørende i en tid, hvor så 
mange ønsker at skabe uenighed og 
splittelse. 
 
Vi inviterer dig til at deltage ved at 
overveje, hvordan QueerPlus-
temaet gør sig gældende for dig eller 
dine fællesskaber. Som mennesker 
er vores levede erfaringer formet af 
et kalejdoskop af krydsende identi-
teter, og vi ønsker at give vores miljø 
mulighed for at anerkende, fejre og 
forstå disse identiteter. Vi ønsker ikke 
blot at skabe et tryggere rum, men et 

modigt rum, hvor folk føler sig i stand 
til at tale om deres erfaringer og 
identiteter.

Tilgængelighed 

Størstedelen af Winter Pride Week 
vil finde sted i Huset-KBH, der ligger 
på Rådhusstræde 13 i Indre Køben-
havn. Alle lokaler i Huset-KBH er 
tilgængelige for kørestolsbrugere. 
Elevatoren kræver en nøgle, og hvis 
du ønsker det, kan du give os besked 
på forhånd om, at du deltager ved at 
sende en e-mail til os på kontakt@
copenhagenpride.dk. 
Vi vil have et telefonnummer til rådig-
hed i løbet af ugen for eventuelle 
henvendelser om tilgængelighed - 
flere oplysninger kan findes på vores 
hjemmeside og på vores sociale 
medier. 

Copenhagen Pride er en del af 
Solsikkeprogrammet, som gør 
usynlige handicaps synlige og gør 
opmærksom på, at nogle mennesker 
kan have brug for ekstra tid, hjælp 
eller tålmodighed. Læs mere på 
vores hjemmeside. 

Glædelig Winter Pride!

I ÅR ER TEMAET: QUEERPLUS



MANDAG D. 20. FEBRUAR TIRSDAG D. 21 FEBRUARVENUE

Vox (KSP)

Husets Biograf

Balsalen

Pressen

Musikcaféen

PROGRAMOVERSIGT

ONSDAG D. 22. FEBRUAR

Xenon

18.00-19.30
Neurodivergens & 

aseksualitet

17.00-18.00
Rettighedsbingo med 

Lev og Lad Leve

18.30-19.30
Workshop: Antiracistisk 

arbejde

17.00-18.15
Winter Pride 

åbningsreception

18.30-19.30
Crash course i 

intersektionalitet

20.00-21.00
Letters to Copenhagen

21.00-22.00
Pride Night Live

17.00-18.00
Handicap og 

repræsentation

18.30-19.30
Krydsfelter

20.00-21.00
Let Her Speak X Winter 

Pride

17.00-18.45
Queer Rope Intro

19.15-21.00
Queer Rope Intro

21.00-22.00
Pride Night Live

17.00-18.00
Forventninger til min krop 

no. 2

18.30-19.30
Workshop: Intersektionelt 

arbejde

17.00-18.00
Terapeutiske møder 

mellem QTIBIPOC

18.30-19.30
LGBTI+ projekter 
under angreb

20.00-21.00 
TBA

19.00-20.40
How to Tell a Secret

21.00-23.00
WPW Surprise Spillefilm

19.00-20.30
Kinks 101



LØRDAG D. 25. FEBRUARFREDAG D. 24 FEBRUARTORSDAG D. 23. FEBRUAR

17.00-18.00
Bi+ og diversitet

18.30-19.30
Aidskrisens danske 

kulturhistorie 

17.00-18.00
LGBTI+ arbejdstrivsel i 

skurvognen

18.30-19.30
Samtalesalon om en 

queer kirke

20.00-21.00
Winter Pride Talentshow

17.00-18.00
Queer forældre-hygge

19.30-20.30
Seksualundervisning for 

voksne

18.00-19.00
MIX COPENHAGEN: 

Parenthood celebration

20.00-21.30
Filmvisning: 

Transformation

21.00-22.00
Pride Night Live: 

Youth Night 

17.00-18.00
Samtalesalon med 

Glenn Bech

19.00-20.00
Rainbow Pub Quiz vol. 2

17.00-18.00
En god allieret - Hvad er 

det?

18.30-19.30
At skabe tryggere rum

21.00-21.00
Winter Pride Lounge

22.00-01.00
Winter Pride Celebration

18.30-20.00
EuroPride i Beograd

20.30-22.00
MIX COPENHAGEN: This is 

how we do it

21.00-22.00
Pride Night Live: 

Final Night

15.00-17.00
Lesbisk historie 

1880-1950

20.00-03.00
Winter Pride Afterparty

Tag Pride med i 
lommen! Hent vores 
app ‘Copenhagen 

Pride’ i App Store eller 
Google Play.
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17.00-18.15
WINTER PRIDE ÅBNINGSRECEPTION
Winter Pride Week 2023 sparkes i 
gang med en åbningsreception, hvor 
alle er velkomne. Vi glæder os til at 
se jer til et glas, en tale og en mas-
se mingling og glædelige gensyn. 
Sprog: Dansk
Sted: Musikcaféen

18.00-19.30 
NEURODIVERGENS & ASEKSUALITET
Samtalesalon om hvordan det er at 
være aseksuel og neurodivergent. 
Hvordan påvirker de to forskellige 
identiteter hinanden? Er de forbun-
det, eller har de intet med hinanden 
at gøre? Hvordan oplever forskellige 
neurodivergente mennesker det at 
være både aseksuel og neurodi-
vergent? Arrangementet bliver en 
uformel samtale med udgangspunkt 
i de ovenstående spørgsmål. Sprog: 
Dansk
Sted: Balsalen

18.30-19.30 
CRASH COURSE I 
INTERSEKTIONALITET
Som forberedelse til denne Winter 
Pride Week inviterer vi dig og alle 
andre til at deltage i dette crash 
course i intersektionalitet, så du fra 
starten får en bedre forståelse af, 
hvad der er på spil for minoriteterne 
inden for vores miljø. Deltag og tilføj 
et nyt lag til din forståelse af intersek-
tioner: Hvad er intersektionalitet ift. 
feminisme? Hvilke krydsfelter møder 
minoriteter? Hvordan påvirker det 
en person, hvis de er biseksuelle, 
transkønnede og neurodivergente? 
Sprog: Engelsk
Sted: Musikcaféen

20.00-21.00 
LETTERS TO COPENHAGEN
Letters to Copenhagen er et 
queer bevægelsesstykke om en ung 
kvinde, der er nødt til “at slå op” med 
København, da hun bliver smidt ud, 
efter hendes studentervisum udlø-
ber, og flytter til London. Over fem år 

MANDAG D. 20. FEBRUAR

holder den unge kvinde og Køben-
havn kontakt gennem breve, mens 
den unge kvindes liv fortsætter, og 
hun prøver at navigere i voksenlivet, 
ægteskab og karriere. Sprog: Engelsk
Sted: Musikcaféen

21.00-22.00
PRIDE NIGHT LIVE
Live studie med værterne Robin 
Mae Andersen og Elijah Kashmir, 
talkshow-gæster og optrædener. 
Showet finder sted foran et publikum 
og bliver live-streamet på samme 
tid. I aften gæster Mica Oh, stifter af 
Danmarks Intersektionelle Højskole, 
og Unge Queers Taler studiet. Derud-
over kan du opleve Sander Sanchez 
(DK/US) og Basit (NG/US) optræde. 
Sprog: Dansk.
Sted: Xenon
Tilgængelighed: Niveaufri adgang.
Billetter: Købes på Billetto. Pris: 25 kr. (1 
øl eller vand er inkluderet i prisen). 
OBS: Dørene åbner kl. 20.30. Publikum 
på udvalgte siddepladser vil blive 
filmet under showet.

ANDRE EVENTS: 
HELE UGEN

09.00-18.00 (09.00-21.00 torsdag) 
LYDSPORET - QUEER I KØBENHAVN 
Lyt til 1000 års queerhistorie i Køben-
havn. Ti steder i den permanente 
udstilling om hovedstaden kan du 
med din mobiltelefon høre historier 
om mennesker, der på en eller anden 
måde afveg fra de gældende nor-
mer fra vikingetiden til i dag. Historier 
om retten til kærlighed og om de 
omstændigheder, der har påvirket 
udtryk for kærlighed gennem tiderne. 
Husk blot at medbringe din mobilte-
lefon, så du kan scanne QR-koderne 
i udstillingerne; så får du adgang til 
disse små glimt fra queer-historien. 
Sprog: Dansk og engelsk
Sted: Stormgade 18, 1555 København 
Arrangør: Københavns Museum
Billetter: 95 kr inkl. entré til museet 
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Fotograf Wotever

17.00-18.00 
HANDICAP OG REPRÆSENTATION
Hør de frivillige fra Sammenslutnin-
gen af Unge Med Handicap (SUMH) 
fortælle personlige historier om at 
være seksuelle væsener og samtidig 
have en funktionsnedsættelse.
Vi taler om, hvad det gør ved selv-
værdet og selvbilledet, når men-
nesker med funktionsnedsættelser 
sjældent er repræsenteret i seksual-
undervisningen, medier og debatter, 
samt hvordan man kan finde styrke 
til at udleve sin seksualitet på trods af 
barrierer i samfundet. Sprog: Dansk
Sted: Musikcaféen
Deltagere: SUMH

17.00-18.00
RETTIGHEDSBINGO MED 
LEV OG LAD LEVE
Hvad er en hadforbrydelse? Har du 
ret til en bisidder, når du anmelder? 
Og hvor mange måneder i fængsel 
kan man få, hvis man nægter at 
sælge nogen en kage pga. deres 
seksualitet? Få svarene til Lev og Lad 
Leves rettighedsbingo. Her lærer du 
om dine rettigheder som LGBTI+per-
son, mens du har mulighed for at 
vinde cute præmier. I løbet af eventet 
præsenteres foreningens nye kam-
pagne: #AnmeldHadetNu. En kam-
pagne hvor du kan være med til at 
gøre en forskel. Sammen stopper vi 
nemlig hadet. Sprog: Dansk
Sted: Balsalen

17.00-18.45 
QUEER ROPE INTRO
Er du LGBTI+? Vil du lære at binde, 
eller blive bundet med reb i et trygt 
miljø? Så er dette værkstedet for dig! 
Denne introduktionstime er for per-
soner med ringe eller ingen erfaring 
med kinbaku/shibari. Tilmelding i par 
påkrævet. Find mere information 
på Facebook. OBS: KSP event. Sprog: 
Engelsk
Sted: Vox

18.30-19.30
KRYDSFELTER
Nogle mennesker oplever diskrimi-
nation, ikke bare på et område, men 
på baggrund af flere elementer af 
deres person. Hvordan interagerer 
forskellige former for diskrimination 
med hinanden i disse krydsfelter? 
Hvordan kommer det til udtryk i form 
af hadefuld tale? Hvordan kan vi som 
menneskerettighedsorganisation 
arbejde med disse overlappende 
former for undertrykkelse? Kom og 
deltag når vi sætter fokus på og 
lærer mere om intersektionalitet i et 
menneskerettighedsperspektiv og 
om hadtalens konsekvenser. Sprog: 
Dansk
Sted: Musikcaféen
Deltagere: Amnesty International

18.30-19.30
WORKSHOP: ANTIRACISTISK 
ARBEJDE
Vi ønsker at blive bedre til det antira-
cistiske arbejde, og vi vil gerne invi-
tere resten af miljøet - aktivister som 
privatpersoner - til at lære sammen 
med os. Hvordan sikrer vi reel inklusi-
on, hvordan fremmer vi minoritetset-
niske LGBTI+ personers stemmer, 
og hvordan undgår vi tokenisme? Vi 
forsøger et længere workshopformat 
til Winter Pride, som vi håber kan blive 
endnu et fedt og lærerigt format, vi 
kan bruge fremover. Sprog: Engelsk
Sted: Balsalen

19.15-21.00
QUEER ROPE INTRO
Er du LGBTI+? Vil du lære at binde, 
eller blive bundet med reb i et trygt 
miljø? Så er dette værkstedet for dig! 
Denne introduktionstime er for per-
soner med ringe eller ingen erfaring 
med kinbaku/shibari. Tilmelding 
i par påkrævet. Find mere 
information på Facebook. 
OBS: KSP event. Sprog: 
Engelsk
Sted: Vox

TIRSDAG D. 21. FEBRUAR

20.00-21.00
LET HER SPEAK X WINTER PRIDE
Hazel Alva & Signe Moor fra Let Her 
Speak er en fierce og dynamisk 
comedy duo, der kombinerer queer 
power, jokes og musik. Der vil være 
stand-up og improv komedie, der 
sparker patriarkatet i løgene. Så, hvis 
du trænger til comedy i dit liv tilsat 
non-binær, tykfrigørende og seksu-
elt frigørende (og en masse andre!) 
temaer, så er dette aftenen for dig! 
Let Her Speak er et Københavnsba-
seret comedy kollektiv med masser 
af talent, så kom og få en smag på, 
hvad de kan. Sprog: Engelsk
Sted: Musikcaféen

21.00-22.00
PRIDE NIGHT LIVE
Live studie med værterne Robin 
Mae Andersen og Elijah Kashmir, 
talkshow-gæster og optrædener. 
Showet finder sted foran et publikum 
og bliver live-streamet på samme 
tid. I aften kan du bl.a. se frem til 
optrædener med Asbjørn og O/RIOH 
og et interview med Copenhagen 
Prides sekretariat, som i anledning 
af EuroPride i Beograd i september 
sidste år, sætter fokus på vilkårene 
for LGBTI+ personer i Serbien. Sprog: 
Dansk/Engelsk.
Sted: Xenon
Tilgængelighed: Niveaufri adgang.
Billetter: Købes på Billetto. Pris: 25 kr. (1 
øl eller vand er inkluderet i prisen). 
OBS: Dørene åbner kl. 20.30. Publikum 
på udvalgte siddepladser vil blive 
filmet under showet.
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17.00-18.00 
TERAPEUTISKE MØDER MELLEM 
QTIBIPOC
I denne debat diskuterer vi sam-
talens magt. Baseret på Sabaahs 
erfaring med at facilitere gruppe-
samtaler med QTIBIPOC reflekterer vi 
over virkningerne af at dele historier, 
følelser og udfordringer. Hvordan 
bruger vores deltagere disse sam-
taler? Og hvilken slags rum skaber 
de med dem? Vi vil dykke ned i både 
aktivismen, healingen og glæden 
ved disse møder, og hvad der skal til 
for at facilitere dem. Sprog: Dansk
Sted: Musikcaféen
Deltagere: Sabaah

17.00-18.00
FORVENTNINGER TIL MIN KROP NO. 2
I denne eventrække går vi på opda-
gelse i ”forventninger til min krop” 
inden for forskellige temaer. Denne 
gang er det under temaet “at blive 
ældre”. Vi har sammensat et panel, 
der vil tale om egne forventninger til 
kropsideal, såvel som internaliserede 
forventninger til sig selv for at være 
attraktiv for andre. Hvordan ses og 

forstås kroppen, når den ikke længe-
re er i 20’erne? Sprog: Dansk
Sted: Balsalen

18.30-19.30
LGBTI+ PROJEKTER UNDER ANGREB
Det seneste år har vi, endnu engang, 
set massiv mediemodstand mod 
LGBTI+ projekter, “kønsideologier” 
og normkritiske organisationer. 
Modstanden kommer i forlængelse 
af politik og narrativer imod LGBTI+ 
rettigheder, som i høj grad er vokset 
de seneste år. Panelet gennemgår 
nogle af de mediesager, som har 
fyldt det seneste år, og diskuterer 
de omstændigheder, som gør at 
anti-LGBTI+ ideologien er voksende i 
Danmark. Vi kommer samtidigt til at 
snakke om strategier, sammenhold 
og mobilisering. Sprog: Dansk
Sted: Musikcaféen
Deltagere: Normstormerne

18.30-19.30
WORKSHOP: INTERSEKTIONELT 
ARBEJDE
Kom med til en spændende og 
lærerig workshop, hvor du kan 

blive klogere på, hvordan den 
intersektionelle linse kan 

indstilles, så du får 
blik for sam-

ONSDAG D. 22. FEBRUAR

spillet mellem identitetsmarkører 
og trivsel hos LGBTI+ personer. Alle 
kan deltage. Medbring en åben og 
nysgerrig tilgang til workshoppen og 
en notesblok. Sprog: Dansk
Sted: Balsalen

19.00-20.30
KINKS 101
Er du nysgerrig på kinks og vil du ger-
ne vide mere? Kom til en workshop 
med andre LGBTI+personer, hvor du 
lærer om, hvordan kinks stimulerer 
kroppen, og hvordan du eksperimen-
terer med kinks. Til workshoppen bry-
der vi med tabuerne, når vi taler om 
kinks, hvordan man kommer i gang 
og hvordan man dyrker kinks på en 
sikker måde. Workshoppen er et safer 
space, hvor alle LGBTI+ personer er 
velkomne til at deltage. OBS: KSP 
event. Sprog: Dansk
Sted: Vox

19.00-20.40
HOW TO TELL A SECRET
Som en del af Queer Movie Night 
viser vi dokumentaren, “How to tell 
a Secret” (2022). Den finder sted i 
nutidens Irland og udforsker, hvad 
det indebærer at afsløre, at man er 
HIV-positiv samt den stigmatisering, 
der får folk til at tilbageholde deres 
status. Sprog: Engelsk
Sted: Husets Biograf
Tilgængelighed: Niveaufri adgang.
Billetter: Bookes på Billetto. GRATIS. 

20.00-21.00 
TBA
Her kommer til at ligge et spænden-
de event! Følg med på vores sociale 
medier og i vores app for de seneste 
opdateringer. 
Sted: Musikcaféen 
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21.00-23.00
WPW SURPRISE SPILLEFILM
Vi vil løfte sløret for Winter Pride Week 
spillefilmen i Copenhagen Pride-ap-
pen midt-januar 2023. Vi ses i mørket. 
Sted: Husets Biograf.
Tilgængelighed: Niveaufri adgang.

ANDRE EVENTS

16.00-18.00
KRISTEN OG WOKE?
Gud skabte mennesket i sit billede, 
ikke omvendt. Alligevel har vi altid 
beskrevet Gud i maskuline termer 
og oftest portrætteret Gud og Jesus 
som hvide. Eliaskirkens præst William 
Salicath vil tage ”woke” brillerne på 
og undersøge, hvad dette gudsbil-
lede har af implikationer og kon-
sekvenser ikke mindst for alle dem, 
der hverken er mænd eller hvide. 
Vi starter med en kort gudstjeneste 
kl. 16-16.30 efterfulgt af foredrag kl. 
17-18. Eventet kræver ikke billet. Sprog: 
Dansk
Sted: Vesterbro Torv, Vesterbrogade 
49, 1620 København V
Arrangør: Eliaskirken

19.15-21.15
MATTHIAS & MAXIME – 
XAVIER DOLAN
Den følsomme Maxime har det ene 
ben på vej i et fly mod Australien, hvor 
han skal tilbringe de næste par år, 
langt væk hjemmefra (og der er nok 
af problemer at flygte fra!). Filmen 
foregår i månederne op til hans 
afrejse. Her er det hverdagens små 
og store udfordringer, der er i fokus: 
En række venskaber mellem unge 
sidst i 20’erne. Et anspændt forhold 
til moren. Og venskabet, der måske 
har en overbygning – for er Maxi-
me og barndomsvennen Matthias i 
virkeligheden ikke tiltrukket af hinan-
den? Sprog: Fransk og engelsk med 
engelske undertekster
Sted: Gothersgade 55, 1123 Køben-
havn
Arrangør: Cinemateket
Billetter: via www.
cinemateket.
dk

ONSDAG D. 22. FEBRUAR
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17.00-18.00
LGBTI+ ARBEJDSTRIVSEL I 
SKURVOGNEN
Hvordan trives LGBTI+ ansatte i skur-
vognen eller på lageret? Kom til en 
panelsamtale om arbejdstrivsel og 
opmærksomhedspunkter for fag-
lærte og ufaglærte LGBTI+ personer. 
Er der nogle særlige udfordringer 
med arbejdstrivsel sammenlignet 
med andre typer af arbejdspladser? 
Vi sætter fokus på, hvordan man kan 
højne LGBTI+ ansattes arbejdsglæde 
og motivation, og hvilke positive til-
tag virksomheder kan indføre. Sprog: 
Dansk
Sted: Musikcaféen

17.00-18.00 
BI+ OG DIVERSITET
Bi+ seksuelle og bi+ romantiske 
personer oplever ofte fordomme om, 
hvem vi tiltrækkes af, og hvordan vi 
udlever det. Er vi kun til ciskønnede, 
hvide personer, især af modsat køn? 
Eller ser virkeligheden anderledes ud 
fra en bi+ vinkel? Og hvem er egent-
lig bi+’er? Er bi+ personer særligt 
seksuelt hungrende med et større 
udvalg at vælge mellem til det søde 
liv? Panelet fortæller ud fra egne 
oplevelser og svarer på spørgsmål 
fra salen. Sprog: Dansk
Sted: Balsalen
Deltagere: LGBT+ Dan-
mark - Bigruppen

17.00-18.00 
QUEER FORÆLDRE-HYGGE
Inden MIX COPENHAGEN og LGBT+ 
Danmarks Regnbuefamilienetværks 
filmvisning er der hygge og fejring af 
jer fantastiske queer forældre. Kom 
og hæng ud! Sprog: Engelsk
Sted: Vox
Deltagere: LGBT+ Danmark - 
Regnbuefamilienetværk og MIX 
COPENHAGEN

18.00-19.00
MIX COPENHAGEN: FEJRING AF 
FORÆLDRESKABET
Kom til en aften i forældreskabets 
navn, når MIX COPENHAGEN og LGBT+ 
Danmarks Regnbuefamilienetværk 
inviterer til film og fejring af nogle af 
LGBTI+ miljøets sande helte: queer 
forældre. Tag din/dine medforældre 
med, din søde soloforælderven eller 
én der går og drømmer om foræl-
dreskabet: I er i centrum, og vi glæder 
os til at fejre jer! Hiv gerne ungerne 
med; der er sørget for børnepasning i 
et tilstødende lokale. Inden kortfilms-
programmet er der tid til at møde 
andre forældre til en festlig 
hyggestund. Sprog: Engelsk
Sted: Husets Biograf

Deltagere: LGBT+ Danmark - Regn-
buefamilienetværk og MIX COPEN-
HAGEN

18.30-19.30
SAMTALESALON OM EN QUEER KIRKE
Samtalesalon om nogle af de emner, 
der fylder meget for os, der er queer 
og kristne. Tre præster, der selv er 
LGBTI+, lægger op til samtaler om 
forholdet mellem tro og køn/sek-
sualitet. Kom og vær med til at tale 
om, hvad vi har brug for, at kirken gør 
eller ikke gør - og hvad det er at være 
LGBTI+ betyder for vores tro. Sprog: 
Dansk
Sted: Musikcaféen
Deltagere: Hanne Marie 
Pedersen-Eriksen, Stephan Wung-
Sung de Fønss og Mia Rahr Jacobsen

18.30-19.30
AIDSKRISENS DANSKE 
KULTURHISTORIE 
Hiv/aids påvirkede både LGBTI+ 
personer og samfundet. Hvorfor 
blev den danske aidspolitik som 
den blev – hvordan påvirkede hiv/
aids forskellige grupper i samfun-
det forskelligt – og hvordan forholdt 
medierne sig? Et panel af forskere 
fra Københavns Universitet, som er i 
gang med at undersøge aidskrisens 
danske kulturhistorie, vil stille skarpt 
på den påvirkning på forskellige 
måder. Sprog: Dansk
Sted: Balsalen
Deltagere: Københavns Universitet

TORSDAG D. 23. FEBRUAR



Ro

bin Mae Andersen

Eli
jah K

ash
mir. F

otograf Sangría Valentino

19.30-20.30
SEKSUALUNDERVISNING FOR VOKSNE
Det er grænseoverskridende for de 
fleste at snakke om sex med deres 
partnere. For hvad er seksualitet, og 
hvordan adskiller det sig fra sex? 
Hvorfor fylder det så meget - og hvad 
hvis man er aseksuel? Frederikke 
Kjerulff Madsen er læge og seksual-
underviser. Hun åbner op for en snak 
om seksualitet, orgasmer, lyst, intimi-
tet og kommunikation. Kom og bliv 
klogere på hvad sex og seksualitet er. 
OBS: KSP-event. Sprog: Dansk
Sted: Vox

20.00-21.00
WINTER PRIDE TALENTSHOW
At have talent eller ikke have talent; 
det er ikke spørgsmålet. Der skal 
nemlig ikke dømmes, vurderes og 
rangeres, men kun underholdes, 
nydes og fejres når vi afholder det 
første Winter Pride Talentshow 
nogensinde. Kom og støt talenter af 
alle slags, når de modige mennesker 
stiller sig op foran jer og viser, hvad 
de gør bedst, og vi sammen gør det 
til en fest. Sprog: Dansk
Sted: Musikcaféen

20.00-21.30 
FILMVISNING: TRANSFORMATION 
Malika, en transkønnet kvinde, og 
Mohamed er et ungt par fra Kabul, 
som flygtede fra deres families 
æresdrabsplan og Talebans fatale 
straffe, for at kunne være sammen 
og dyrke deres forbudte kærlighed 
til hinanden. Uanset fattigdom, frygt 
for udvisning, daglig chikane, seksuel 
vold og kønsidentitetskrise, støtter 
deres kærlighed til hinanden dem 
i kampen for et bedre liv i Tyrkiet. 
Sprog: Dansk
Sted: Husets Biograf

21.00-22.00
PRIDE NIGHT LIVE: YOUTH NIGHT
Live studie med vært Robin Mae 
Andersen, talkshow-gæster og 
optrædener. Showet finder sted for-
an et publikum og bliver live-stream-
et på samme tid. I aften har Copen-
hagen Prides Youth Team inviteret 
Dragskolen med eksklusive optræ-
dener af eleverne. Også Kristoffer 
Eriknauer og Elijah Kashmir optræder 
til Youth Night. Sprog: Dansk. 
Sted: Xenon
Tilgængelighed: Niveaufri adgang.

Billetter: Købes på Billetto. Pris: 
25 kr. (1 øl eller vand er 

inkluderet i prisen). 
OBS: Dørene åbner 

kl. 20.30. Publi-

kum på udvalgte siddepladser vil 
blive filmet under showet.

ANDRE EVENTS

17.00-18.00
BILLEDDETEKTIVER OG 
QUEERHISTORIE
To forskere går i samtale om bille-
der som kilder til queerhistorie. Det 
er en udbredt fordom, at fortidens 
queerpersoner var helt usynlige. 
Men kigger man efter, kan fotografier 
og malerier afsløre samlivsformer 
og kærlighed, der gik på tværs af 
normerne. Mette Kia Krabbe Meyer 
deltager i forskningsprojektet ”Nye 
historier om kvinders relationer til 
kvinder 1880-2020” og Rasmus Kjær-
boe har skabt udstillinger om kunst-
nerne Kristian Zahrtmann samt Marie 
Luplau og Emilie Mundt. Sprog: Dansk
Sted: Stockholmsgade 20, 2100 
København Ø
Arrangør: Den Hirschsprungske 
Samling
Billetter: Arrangementet er gratis 
efter entré er købt til museet. 95 kr. for 
voksne, 75 kr. for unge under 26, gratis 
under 18.
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17.00-18.00
EN GOD ALLIERET - HVAD ER DET?
Hvordan kan man bedst være en 
god allieret, og hvilken betydning har 
det? De seneste års forskning har 
fundet, at børn og unge transperso-
ners trivsel afhænger af omverde-
nens accept og forståelse, og at bl.a. 
støtte fra forældrene er associeret 
med højere livskvalitet og mindsker 
risikoen for depression. Det har derfor 
en utrolig stor betydning, at venner, 
familie og andre pårørende støtter 
børn og unge transpersoner. Men 
hvordan giver man bedst støtte - og 
er en god allieret? Sprog: Dansk
Sted: Musikcaféen
Deltagere: FSTB - Foreningen for 
Støtte til Transkønnede Børn

17.00-18.00
SAMTALESALON MED GLENN BECH
En samtale med udgangspunkt i 
Glenn Bechs bog “Jeg anerkender 
ikke længere jeres autoritet” om 
klasseaspektet som overset begreb 
i arbejdet for LGBTI+ rettigheder. Om 
hvad det betyder i de nuværende 
diskurser og samtaler, vi har med 
hinanden om verden omkring os, om 
udgrænsningstendenser i forhold til 
hvem der er/ikke er queer “nok” - og 
meget mere. Sprog: Dansk
Sted: Balsalen
Deltagere: LGBT+ Danmark

18.30-19.30
AT SKABE TRYGGERE RUM
Tryggere rum er essentielle for LGBTI+ 
miljøet, da de er mødesteder og et 
sted, man kan søge ly. Antallet af dis-
se har været faldende på verdens-
plan især grundet COVID-19. Nogle 
grupper har besluttet sig for at gøre 
noget ved det og øge diversiteten i 
ellers normalt heteroseksuelle rum 
for at øge bevidstheden og antallet 
af safer spaces. Dette panel disku-
terer erfaringer, mål, succeser og 
største udfordringer. Sprog: Engelsk
Sted: Musikcaféen

18.30-20.00 
EUROPRIDE I BEOGRAD
European Pride Organisers Associa-
tion har lavet en dokumentarfilm om 
dette års vigtige og skelsættende 
Europride 2022 i Beograd, Serbien. 
Der var voldsom modstand mod 
årets EuroPride fra både politikere, 
befolkningen og religiøse ledere med 
mange tusinde moddemonstranter. 
Copenhagen Prides delegation til 
Europride vil, efter filmen, fortælle om 
deres oplevelse og svare på 
spørgsmål. Sprog: Engelsk
Sted: Husets Biograf

19.00-20.30 
RAINBOW PUB QUIZ VOL. 2
Er du et omvandrende kulturleksi-
kon, eller er dine venner? Elsker du at 
brillere i fabelagtig uvigtig viden, og 
kan du altid husket navnet på hende 

dér fra det dér? Så er der en times 
underholdning skræddersyet til 

jer. Vi quizzer nemlig i lidt om 
alt inden for kultur og kultur-

beslægtede emner.
Der quizzes på engelsk 

og i hold af 2-5 per-
soner - kom og gæt 
med! Sprog: Engelsk
Sted: Balsalen

20.30-22.00
MIX COPENHAGEN: THIS IS HOW WE 
DO IT
I samarbejde med MIX COPENHAGEN 
sørger vi for Winter Prides mest sex-
ede biograftur. Der er queer-porno 
af allerbedste kaliber fra nogle af de 
bedste filmskabere på markedet, når 
vi byder på dampende hede film i 
den kolde tid. Sprog: Engelsk
Sted: Husets Biograf
Deltagere: MIX COPENHAGEN

21.00-22.00
WINTER PRIDE LOUNGE
Nyd en time i rolige omgivelser med 
det bedste selskab du kender - nem-
lig dig og dine venner. Musikcaféen er 
åben til at hænge ud og runde ugen 
af eller starte weekenden. Der vil 
være blød belysning og lækker lyd. 
Sted: Musikcaféen

21.00-22.00
PRIDE NIGHT LIVE: FINAL NIGHT
Live studie med værterne Robin 
Mae Andersen og Elijah Kashmir, 
talkshow-gæster og optrædener. 
Showet finder sted foran et publikum 
og bliver live-streamet på samme 
tid. Vi slutter ugen af med et brag og 
byder bl.a. på optrædener med UBLU, 
nmtsk og Jezebelle May Daniel’s. 
Sprog: Dansk.
Sted: Xenon
Tilgængelighed: Niveaufri adgang.
Billetter: Købes på Billetto. Pris: 25 kr. (1 
øl eller vand er inkluderet i prisen). 
OBS: Dørene åbner kl. 20.30. Publikum 
på udvalgte siddepladser vil blive 
filmet under showet.

22.00-01.00
WINTER PRIDE CELEBRATION
Winter Pride byder i år på en ekstra 
fest fredag aften, hvor du og dine 
venner kan skråle og danse jer helt i 
sænk. Vi byder på dancefloor-klas-
sikere og varm vinterstemning. 
Musikken leveres af Aida Mai og 
Asta-Maja, så hvis du er til lyden af 
female empowerment, velkendt pop, 
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90’er klassikere og alt derimellem, så 
anbefaler vi dansesko. OBS! Den-
ne fest er uden alkohol, det kan ikke 
købes, må ikke medtages og beruset 
adfærd medfører bortvisning.
Sted: Musikcaféen

ANDRE EVENTS

15.00-01.00
10-ÅRS JUBILÆUM & BOGLANCERING 
Kom og fejr vores 10-års jubilæum i 
LGBT Asylum! Vi lancerer vores nye 
bog, en antologi med interviews, 
artikler, kunst og poesi, som giver 
indblik i nogle af de erfaringer, LGBT+ 
personer med flugtbaggrund har i 

DK. Programmet inkluderer også en 
vifte af kreative indslag fra med-
lemmerne i LGBT Asylum, målrettet 
synliggørelsen af LGBT+ asylansø-
gere og flygtninge. Fokus er på 
retten til at udtrykke sig frit i en 
politisk kontekst, hvor LGBT+ 
personer med flugtbag-
grund ofte er oversete. 
Se dagens program 
på Facebook og tryk 
gerne ‘deltager’. 
Gratis entre. 
Sted: Union, Nørre 
Allé 7, 2200 Køben-
havn N
Arrangør: LGBT 
Asylum
Talere: Leo Nasser, 
Nicholas Chisha, 
Yanaba Mom-
premier Rymark 

Sankoh. Paneldebat modereret af 
Andrea Coloma.

15.00-17.00
LESBISK HISTORIE 1880-1950
I kølvandet på sommerens success 
afholder vi fortsættelsen. Panelet vil 
dele historier og forskning omhand-
lende kvinders seksuelle og romanti-
ske relationer til kvinder fra 1880’erne 
til 1950. Gennem nye arkivstudier 
kaster vi lys på glemte historier. Vores 
forskning peger på, at mange kvinder 
(dvs. alle AFAB personer, som alle 
dengang kaldte kvinder) indledte 
forhold, som var accepteret af fami-
lier og lokalsamfund. OBS! Grundet 
stor efterspørgsel afholdes eventet i 
Pressen, Politikens hus. Sprog: Dansk
Sted: Pressen, Vester Voldgade 33, 
1550 København
Deltagere: RUC
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20.00-03.00
WINTER PRIDE AFTERPARTY
Kom og fest igennem når vi slutter 
Winter Pride Week 2023 af med et 
brag! Mere info i vores app og på 
sociale medier. 
Sted: Pressen, Vester Voldgade 33, 
1550 København
Billetterne: 170 kr. + gebyr og kan 
købes gennem Billetto.dk. 
Billetindtægt støtter Copenhagen 
Prides arbejde året rundt, herunder 
vores Solidaritetsfond, som for nylig 
har givet tilskud til LGBTI+ organisati-
oner i Danmark, Ukraine og Ghana.
QueerPlus-billetter: Vi ved, at tider-
ne er hårde for nogle, og vi har et 
begrænset antal billetter til rådighed 
til 50 kr. for dem, som har brug for 

det. Send en mail til kontakt@copen-
hagenpride.dk for at høre mere om 
disse.
Tilgængelighed: Der er adgang til 
Pressen med elevator. Elevatoren kan 
kun betjenes af personalet. Hvis du 
har lyst, kan du give os besked om, at 
du deltager ved at sende en e-mail 
til os på 
kontakt@copenhagenpride.dk. Loka-
let har ét handicapvenligt toilet. 
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