COPENHAGEN PRIDE WEEK
PROGRAM

13.–21. AUGUST 2022

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET – BLIV VOLUNQUEER!
Skan QR-koden for at tilmelde dig

COPENHAGEN PRIDE PRÆSENTERER:
PRIDE ART
A space for queer expression
For første gang til Copenhagen Pride Week lanceres kunstudstillingen Pride Art: A Space for Queer Expression. Udstillingen præsenterer værker af LGBTI+ kunstnere og er en platform samt et
læringsrum, hvor billedkunst, billedkunstnere og publikum kan forenes og være i dialog omkring
identitet, køn og seksualitet. Under Copenhagen Pride Week huser udstillingen flere events, og du
kan holde dig opdateret i Copenhagen Prides officielle program eller app.
Hvor: Nytorv, 1450 København
Hvornår: 15. til 20. august kl. 10.00-20.00

VELKOMMEN TIL PRIDE WEEK 2022!
For 26. gang er vi klar til at byde jer
velkommen til Copenhagen Pride
Week. Vi har glædet os helt vildt til
at løfte sløret for det spændende
program, der byder på menneskerettigheder, kultur, kunst, børneaktiviteter, en unge-dag, fest, koncerter og
selvfølgelig den store parade som et
brag af en afslutning på ugen. En stor
tak går ud til de fantastiske teams
bag alle vores events!
Sidste år var København og Malmö
værter for mega-eventet Copenhagen 2021, der dækkede over både
WorldPride og EuroGames. Det var en
intens og fantastisk oplevelse, som vi
aldrig glemmer – men der er noget
ganske særligt ved at vende tilbage
til et format, som vi kender og elsker.
Dog ikke uden en række udvidelser
og nytænkninger!
Temaet for Pride Week i år er FRIHED.
Det er et begreb, som vi har haft rig
lejlighed til at tænke over i de seneste par år. Frihed skal fejres, men
må aldrig tages for givet. Og i de ni
dage, hvor regnbueflaget vajer over
København, vil vi gerne lade budskabet stå klart: Ingen er i sandhed frie,
før vi alle er frie! Og sammen står vi
stærkest.
Velkommen til Copenhagen Pride
Week 2022!

Fotograf: Renato Manzionna

KSP PROGRAM
KSP = KROPS- OG SEXPOSITIVITET

Igen i år vil der være KSP-events at finde i programmet.
Events i denne kategori beskæftiger sig med mere intime
emner inden for seksualitet, seksuel identitet, krop og
kønsidentitet, 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 samtalesaloner, debatter og præsentationer, og
alle events kan indeholde specifikke 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 inden for KSP-formatet berører emner, der
kan være svære for den enkelte at tale om, er der brug for
et mere privat rum, og derfor gælder der lidt andre
retningslinjer for deltagere til disse events; nemlig de følgende safer space retningslinjer:

Events foregår i et aflukket lokale, hvor der ikke tages
billeder eller filmes. Man må heller ikke tagge deltagere
på sociale medier.
Dørene lukkes, når eventet begynder. For at undgå forstyrrelser 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
deltageres 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.

Foto fra The Gender Spectrum Collection

VENUES
DEBATTELTET

MAIN STAGE

GLORIA

Du finder debatteltet på Regnbuepladsen. Niveaufri adgang, men
bemærk at der er brosten. Events fra
dette venue vil blive live-streamet.

Main Stage åbner fredag den 19.
august på Pride Square og kommer
til at danne rammen for Drag Night
og det store Pride Show. Niveaufri
adgang.

Gloria Biograf er en ‘arthouse-biograf’, der ligger på Rådhuspladsen
59. Ingen niveaufri adgang.

VARTOV

PRIDE WEEK STAGE

GRAND TEATRET

Vartov er dette års KSP-venue og er
placeret på Farvergade 27. Der er
niveaufri adgang.

Denne scene er placeret på Pride
Square ud mod H.C. Andersens Boulevard. Niveaufri adgang.

Biograf beliggende på Mikkel
Bryggers Gade 8 i København. Ingen
niveaufri adgang.

URBAN GARDEN
STAGE

PRIDE ART

HOVEDKASSEN

Denne udstilling vil præsentere
værker af LGBTI+ kunstnere fra 15.-20.
august. Du finder den på Nytorv, 1450
København. Niveaufri adgang.

Du finder dette venue i Københavns
Rådhus. Drej til venstre efter du er
gået ind og fortsæt til enden af
gangen. Niveaufri adgang tilgængelig ved henvendelse til personalet. Events fra dette venue vil blive
live-streamet.

Et hyggeligt og grønt område placeret på midten af Pride Square foran
Rådhuset. Niveaufri adgang.

PRIDE SQUARE

RÅDHUSHAVEN

Fra 13.-20. august forvandles Københavns Rådhusplads til Pride Square.
Der er både scener til optrædener og
plads til at hænge ud. Skulle sulten
eller tørsten melde sig, kan du finde
både barer og madvogne. Niveaufri
adgang.

Den 13. og 14. august vil Rådhushaven
være et trygt og kreativt område,
hvor børn og deres omsorgspersoner kan fejre mangfoldigheden i et
roligt miljø. Niveaufri adgang, men
bemærk at der er både fliser, græs
og grus.

Fotograf: Jroy P Dang

PROGRAMOVERSIGT
VENUE

LØRDAG DEN 13. AUGUST

SØNDAG DEN 14. AUGUST

MANDAG DEN 15. AUGUST

17.00-17.45
Neigh

18.30-19.30
Pride Poetry Slam

14.30-15.15
Raymonde Ganoux

Pride Week Stage

16.40-17.00
Åbningstale
17.00-17.45
Reveal Party
21.00-21.45
UBLU
15.50-16.10 & 18.30-18.50
RAIN

Urban Garden Stage

19.00-19.45
Sander Sanchez
22.00-23.45
DJ & drag

15.00-17.00 & 18.00-20.00
Drag Bingo med
Veninderne

17.00-18.00
Litterær samtalesalon
med LGBTI+ forfattere
20.00-22.00
DJ
13.30-14.00
Regeringens visioner for
LGBTI+
14.00-14.45
Antiracisme og LGBTI+
politik
15.00-15.45
Asyl – et spørgsmål om
troværdighed

Debatteltet

16.00-16.45
LGBTI+ fetichmiljøets
historie
17.00-17.45
Den perfekte nonbinære
18.00-19.00
Mental sundhed
i miljøet vol. 2
20.00-21.00
Drag for begyndere
14.00-14.45
Normkritik i
pædagogisk praksis

Hovedkassen

15.00-15.45
Forventninger til min krop
no. 1
16.00-16.45
Kampen om den
personlige historie
17.00-17.45
At omfavne diversitet i
LGBTI+ miljøet

Vartov

Regnbuepladsen

17.00-18.00
Venskabsdating

TIRSDAG DEN 16. AUGUST

ONSDAG DEN 17. AUGUST

17.00-18.00
Dragcentralen

17.00-18.00
Unge Queers Taler x Pride

19.00-20.00
Den Lesbiske Karavane

19.30-21.00
Stand-Up Open Mic

18.00-19.00
Les Lanciers

15.00-15.45
Samtale: Hvad betyder sex
for dig?
16.00-16.45
Bi+ fællesskaber
17.00-17.45
Social ansvarlig
surrogasi
18.00-19.00
Status på queer ukrainere
20.00-21.00
Rainbow Pub Quiz

14.00-14.45
Seksualundervisning i
skolesystemet
15.00-15.45
Krop, kærlighed, sex –
med handicap
16.00-16.45
Mellem funding og frihed
17.00-17.45
Et opråb fra plusset
18.00-19.00
LGBTI+ rettigheder i
Europa

14.00-14.45
Transpersoners ret til
sundhed

BørnePride i
Rådhushaven
den 13.-14.
august

14.00-14.45
Samtale om livet med/
uden kærlighed
15.00-15.45
Uden samtykke
16.00-16.45
Barn, ung, transkønnet
og tryg
17.00-17.45
Masc’nificent
18.00-19.00
Vold i queer forhold
20.00-21.00
Femø sing-a-long

14.00-14.45
Diversitet i bæredygtige
startups

15.00-15.45
Tre hurraer for woke
kapitalisme?

15.00-15.45,
Alkoholfrie LGBTI+ rum

Filmvisninger i
Grand
Teatret og
Gloria
i ugens løb.
Rainbow
Sports Day
på Pride
Square den
19. august
14.00-18.00

Drag Night på
Pride Square
den 19. august

16.00-16.45
En dobbeltmarginaliseret
minoritet

16.00-16.45
Medfædres manglende
rettigheder

17.00-17.45
Hjælp med at sagsøge de
hadefulde

17.00-17.45
Historier om ‘lesbiske’,
1880-1920

18.30-19.30
Kinks 101

Pride Art på
Nytorv den
15.-20. august

Pride Youth Day

Pride Youth Day

20.00-22.00
Silent Disco x Pride

14.00-14.45
Har Gud et køn?

TORSDAG DEN 18. AUGUST

17.30-19.00
Queer, sex & handicap
19.30-20.30
Samskabe Pride uden
pinkwashing
17.00-18.00
Pokémon Go

17.15-18.15
Religiøs & queer
18.30-20.30
Queer rope intro
17.00-18.00
Historisk byvandring med Lars H.
17.00-19.00
Pride Run 2022

Copenhagen
Pride Parade
&
Pride Show på
Pride Square
den 20. august

EVENTS I UGENS LØB
5.-21. august 15.00-17.00
“CAUSE PLAY” UDSTILLING AF QLUBB1
Unge queerpersoner mellem 12 og 19
år fra QLUBB1 på Vesterbro udstiller
en serie af fotografier, der undersøger identitet og andetgjorthed som
æstetisk greb. De unge fremtræder
i et stylet univers af masker, personlige ejendele, fundne objekter og
andre artefakter. Projektet er støttet
af Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. QLUBB1 er et gruppeforløb
for unge LGBTI+ personer, der ud over
at være en minoritet også kæmper
med andre problemer. QLUBB1 er en
del af De Unges Hus, Københavns
Kommune.
Arrangør: QLUBB1
Sted: Det Andet Galleri, Kronprinsesse
Sofies Vej 6, 2000 Frederiksberg
Billetter: Gratis
Note: Ingen niveaufri adgang
13.-21. august 09.00-18-00 (torsdage 09.00-21.00)
MUSEUM CONTEMPLATION ZONE
Besøg Københavns Museum lige
bag ved rådhuset og nyd et roligt
øjeblik i den nyligt restaurerede
historiske bygning: Nyd en kop kaffe
i den smukke café ved siden af
museumsbutikken, der har bøger og
københavnerting – der er fri adgang
til begge steder. Slap af i gårdhaven
foran museet med historiske planter
og udsigt til den omkringliggende by.
Se også udstillingen om København
og københavnerne fra istiden og
frem til i dag – i august med et særligt lydspor om 1000 års queerhistorie

Fotograf: Joanna Arteaga

i København. Sprog: Dansk
Arrangør: Københavns Museum
Sted: Stormgade 18, 1555 København
LYDSPORET “QUEER I KØBENHAVN”
Lyt til 1000 års queerhistorie i København. 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 normer 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 mobiltelefon, så du kan scanne QR-koderne
i udstillingerne; så får du adgang til
disse små glimt fra queer-historien.
Sprog: Dansk og engelsk
Arrangør: Københavns Museum
Sted: Stormgade 18, 1555 København
Billetter: Inkluderet i entréprisen på
90 kr.
13.-14. og 20.-21. august 13.00-14.30
QUEER & QUEENS I KØBENHAVN
Historisk byvandring om hvordan
byen er blevet influeret af seksualitet ”uden for normen”. En tur tilbage
i tiden med besøg i den idylliske
Ørstedsparken, som i flere hundrede
år har givet ly for seksuel aktivitet.
Vi går gennem indre by omkring
Studiestræde og Larsbjørnsstræde,
som på forskellige måder har været
præget af queer liv og Sankt Nikolaj
Kirke, hvor det lykkedes to kvinder at
blive gift i begyndelsen af 1700-tallet.
Varighed ca. 1,5 time. Sprog: Dansk

lørdage og engelsk søndage
Arrangør: Københavns Museum
Mødested: Regnbuepladsen ved
siden af Rådhuset.
Billetter: Fås via www.copenhagen.dk
17.-20. august 20.00-23.00
RUST PRIDE
I anledning af Copenhagen Pride
sætter RUST fokus på en række
queer-artister fra den danske
musikscene.
Sted: Guldbergsgade 8, 2200 København N
Arrangør: RUST
Billetter: 115 DKK via Billetto
Tirsdag, onsdag, fredag 11-18,
torsdag 11-20, weekend 11-17
ZANELE MUHOLI
Den sydafrikanske fotograf Zanele
Muholi er blandt den internationale
kunstscenes mest roste og anerkendte kunstnere lige nu. Udstillingen
i GL STRAND præsenterer Muholis
arbejde som visuel aktivist gennem mere end 100 fotografier, der
dokumenterer og fejrer sorte LGBTI+
fællesskaber i Sydafrika og giver
stemme til mennesker, der dagligt
lever udsatte liv ved at udtrykke deres
identitet. Udstilling præsenteres
både på dansk og engelsk
Arrangør: Kunstforeningen GL
STRAND
Sted: Gammel Strand 48, 1202
København
Billetter: Entré 90 DKK
Note: Niveaufri adgang

Alle dage 13.00 & 17.00
SHOWBÅDEN
Showbåden er en forestilling på
Operafestivalen, der finder sted på
en kanalrundfart i København. Der
er arier i høj sø og evergreens agterude, når Showbåden lægger fra kaj.
Med musik af blandt andre Gershwin,
Sondheim, Bernstein og Normann
Andersen vil den musikalske kanalrundfart sætte kurs mod højtelskede
musicalfavoritter og charmerende
indslag fra operaen og operettens
verden.
Operasangere: Helene Hvass Hansen, Sidsel Eriksen, Christian Damsgaard.
Pianist: Christian Sereno
Arrangør : Copenhagen Opera Festival
Sted: Stromma Kanalrundfart, Ved
Stranden 26, 1061 København
Billetter: 225 DKK
Note: Ingen niveaufri adgang
17.-19. august 16.30, 18.00 & 19.30
cAnal TOURS
For 9. år i træk, og efter sidste års
store succes med udsolgte både på
alle afgange, er vi stolte af at kunne
byde velkommen ombord på cAnal
Tours 2022. cAnal Tours er den ultimative rundvisning i de Københavnske kanaler, hvor vi garanterer dig
en uforglemmelig kickstart af Priden.
Chantal al Arab er klar og venter
på at give dig en underholdende
oplevelse, du aldrig vil glemme; med
vittigheder, dans og helt sikkert nogle
upassende kommentarer i bedste
cAnal Tours-tradition.
Arrangør: cAnal tours
Sted: Ved Stranden 26, kajplads 5
(Højbro Plads) 1061 København
Billet: 130 DKK
Note: Ingen niveaufri adgang. Ikke
egnet for mindre børn.

Fotograf: Olav Holten

LØRDAG 13. AUGUST
14.30-15.15
RAYMONDE GAUNOUX
Den dansk-amerikanske musiker
Raymonde Gaunoux har i mange år
arbejdet for at synliggøre queer – og
transidentitet i musikbranchen gennem sin musik. Genremæssigt findes
der inspiration hos kunstnere som
David Bowie, Prince, Gillian Welch, Cat
Power m.fl. mens sangene sjældent
følger en lige vej. De afviger ofte fra
en decideret pop-skabelon og hver
sang bliver nærmest et eventyr og
sit eget lille værk. Raymondes sange
reflekterer over processer – både
fysisk, mentalt og åndeligt. Sprog:
Engelsk
Sted: Pride Week Stage,
15.50-16.10 & 18.30-18.50
RAIN
Rain er en danseforestilling, der tager
udgangspunkt i det, vi kan mærke,
men ikke kan ændre. En undersøgelse af følelser som afmagt, en følelse
af at ville bryde fri, og hvordan vi
håndterer, det vi ikke kan kontrollere.
Lad vandet drive ned ad min kind og
overtage de følelser, jeg ikke kan gøre
noget ved. Lad nedbøren vaske mig
ren fra den uro, der vokser som ukrudt
inden i. For hvad kan man gøre ved
regnen, der falder ned?
Sted: Urban Garden Stage
Deltagere: Ciara Blankenship og
Michael Hammerbo

16.40-17.00
ÅBNINGSTALE COPENHAGEN PRIDE
WEEK 2022
Vores fantastiske værter byder
velkommen til Copenhagen Pride
Week 2022 efterfulgt af åbningstale
ved Lars Henriksen, politisk forperson
i Copenhagen Pride. Sprog: Dansk &
Engelsk
Sted: Pride Week Stage

budskaber med poetisk dybde, som
leveres med en fængende vokal, der
ved første lyt kravler ind under huden
på lytteren. Æstetikken er farverig, og
genremæssigt er Sander legesyg og
bevæger sig ubesværet mellem pop
med rod i 80’erne, hiphop-blues, soul,
r&b, rock, funk og EDM, der mødes i et
eksplosivt og helstøbt udtryk.
Sted: Urban Garden Stage

17.00-17.45
REVEAL PARTY
Emily Holm Nyhuus, der er kvinden
bag navnet Reveal Party, skriver sange om at eksistere i et kaos af komplicerede følelser, og hvordan man kan
være nødt til at kappe enhver forbindelse til dem, når de bliver for svære.
Reveal Party fortæller historier om
kærlighed og sit liv som transkvinde
med en tongue-in-cheek, spiddende sarkasme. Inspirationskilderne
er både smertelig midwest emo og
opløftende popsange, og derfor
klinger Reveal Partys musik både af
melankoli og håb.
Sted: Pride Week Stage

21.00-21.45
UBLU
UBLU spiller dance rock for queers
og deres peers i en verden mellem
angsty 00’er rock og synth-pumpende fetich clubs. Med pirrende og
frembrusende melodier synger de
om hjemsøgte warehouse raves,
knuste eller konfuse hjerter og euforien ved at være glamourøs og dum.
UBLU er ABBA for goths. UBLU tror ikke
på kærligheden efter Cher. UBLU er
en bad romance mellem det tragikomiske og det oprigtigt sentimentale.
Alt ved UBLU er sexet, og alt ved UBLU
er cringe.
Sted: Pride Week Stage

KL. 19.00-19.45
SANDER SANCHEZ
Sander Sanchez er en ung singer/
songwriter, som er halvt dansk og
halvt native american. Hans musikalske stil er meget dynamisk og
refleksiv – og er inspireret af store

22.00-23.45
DJ & DRAG
DJ Tonny Liljenberg aka Dragdaddy
vil sammen med lokalt drag talent
stå for en eksplosiv åbningsaften
med DJ set og dragshow. Man kan
forvente Pride-hymner, pop, house
og gaggy performances.
Sted: Urban Garden Stage

LØRDAG 13. AUGUST
ANDRE EVENTS
16.00-17.30
BOGLANCERING – EN HANPIGES
BEKENDELSER
En forbløffende beretning om livet
som mandlig homoseksuel i Københavns arbejderklasse i 1910’erne og
1920’erne. Hør den utrolige historie
om en stak håndskrevne løsark, som
viste sig at give et helt unikt indblik i
en så godt som ukendt del af hovedstadens historie. Mød den bramfri
Alvilda, kom til hanpigebal i drag og
hemmeligt homobryllup og få en
bajer hos Mutter Røv i Gothersgade.
Bogen “Dengang da jeg var pige –
en hanpiges erindringer” af Knud
Petersen kan købes til særpris. Sprog:
Dansk
Arrangør: Københavns Museum
Sted: Stormgade 18, 1555 København
Deltagere: Dag Heede (Lektor,
Syddansk Universitet) og Anne Nørkjær Bang (Ph.d-studerende,
Syddansk Universitet)
Billetter: Fås via www.copenhagen.dk

21.00-23.00 (Efterfest 23.30-02.00)
ABSALON’S PRIDE DRAG NIGHT
Absalon inviterer indenfor til Drag
Fest! Annie Rection vil som aftenens
vært byde jer velkommen til et brag
af en glitterfest med nogle af landets
førende drag queens! Oplev lipsyncs,
contour, parykker, shade, overraskelser og glamour når Absalon slår
dørene op til et brag af et drag show.
Arrangør: Absalon Kulturhus
Sted: Sønder Blvd. 73, 1720 København
Billetter: www.absaloncph.dk
Note: Niveaufri adgang. Alle er
velkommen, men til efterfesten skal
man være 21 år
22.00-02.00
SLM SATURDAY CLUB CRUSING NIGHT
Om lørdagen har klubben normalt
tema fetich aften, hvor der er streng
dresscode, men denne lørdag åbner
vi op for en fræk Saturday Club
Cruising Night, hvor du kan blande
dine frække fetich-fantasier.
Kun for medlemmer, mere info på
www.slm-copenhagen.dk. Bemærk
at hjemmesiden har seksuelt indhold.

Arrangør: SLM Copenhagen
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København

ANDRE EVENTS
21.30-23.15
ØRKENDRONNINGEN PRISCILLA
Sprudlende og helt igennem livsbekræftende film om tre drag-stjerners
rejse over det australske kontinent og
deres møde med en række skæve
eksistenser undervejs. Velkommen
om bord på bussen Priscilla, hvor de
to topcharmerende drag queens –
spillet af Hugo Weaving og Guy Pearce – møder en anden udfordrende
kvinde (den legendariske britiske
stjerne Terence Stamp) på deres rejse fra Sydney til Alice Springs i Australiens røde, støvede centrum. 104 min.,
1994, Australien. Sprog: Engelsk uden
undertekster.
Arrangør: Cinemateket
Sted: Gothersgade 55, 1123 København
Billetpris: 85/55 DKK (Alm. billet/Medlem af Cinemateket)
Note: Niveaufri adgang

UBLU. Fotograf: Tue Blichfeldt

SØNDAG 14. AUGUST
15.00-17.00 & 18.00-20.00
DRAG BINGO MED VENINDERNE
Kickstart søndagen med et ekstravagant banko. De prisbelønnede drags
fra Veninderne garanterer et show
med underholdning og fabelagtige
præmier. De fire Veninder vil guide
dig sikkert igennem aftenen, mens
de underholder med historier, der
er svære at glemme (selv hvis du
prøver). Vi ses på Pride Square! NB.
Begrænset plads. Kom i god tid. Plader købes på pladsen. Mere info om
pris og retningslinjer finder du i vores
app. Sprog: Dansk
Sted: Urban Garden Stage
Medvirkende: Nicolas Nybro, Chantal
al Arab, Athena Lady og Jumbo Jette

17.00-17.45
NEIGH
Bag kunstnernavnet Neigh finder
man den danske queer sanger
Patrick Slivsgaard Christensen, som
skriver kompromisløse kærlighedsog queer tekster. Forvent en fængslende vokal og klaverballader, der
åbner op for det allerinderste.
Sted:Pride Week Stage

COPENHAGEN BØRNEPRIDE 2022
Et kreativt og sikkert område for regnbuebørn og andre, som ønsker at
fejre mangfoldigheden i rolige og frie
omgivelser.
Inspireret af Pridens første deciderede familieområde under Copenhagen 2021 ønsker vi også i 2022 at
etablere et område for børn og deres
voksne. Vi har forelsket os hovedkulds i Rådhushaven, som opfylder
alle vores ønsker for netop denne
målgruppe: Smukt, naturligt,
afskærmet og baghave til symbolet på Copenhagen Pride,
Rådhuspladsen.
Vi vil afvikle et mindre antal
rytmiske aktiviteter og børnekoncerter. Herudover vil
der være kreative værksteder og fysiske aktiviteter, som
hele familien kan deltage i. Alt
sammen i samme æstetiske
ånd som haven repræsenterer
og med fokus på hygge, leg og
samvær.

STED:
RÅDHUSHAVEN
DATOER:
13. OG 14. AUGUST
ÅBNINGSTIDER:
09.00-16.00

Fotograf: Kasper Hedegreen

MANDAG 15. AUGUST
13.30-14.00
REGERINGENS VISIONER FOR LGBTI+
Danmark har ry for at være et
foregangsland på LGBTI+ området,
men statistikker for både trivsel og
sundhed viser, at LGBTI+ personer
fortsat rammes af ulighed, mangel
på inklusion og i værste fald had og
vold. Hvordan vil regeringen sikre, at
Danmark kan gå forrest, når det kommer til rettigheder og trivsel for LGBTI+
personer? Sekretariatschef i LGBT+
Danmark, Susanne Branner Jespersen, går i dialog med ligestillingsministeren.Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: LGBT+ Danmark
14.00-14.45
ANTIRACISME OG LGBTI+ POLITIK
Den 24. januar 2022 meldte justitsministeriet ud, at de vil lave en handleplan mod racisme. Sammen med en
række aktører på antiracisme-området har Sabaah udarbejdet et bud
på, hvordan vi mener, at en handlingsplan kan se ud. I paneldialogen
LGBTI+ politik og antiracisme har vi
inviteret aktører på antiracisme – og
diskriminationsområdet til at stille skarpt på, hvordan racisme og
LGBTI+ dagsordener hænger sammen og til at dele praksiserfaringer
med intersektionelt antidiskriminationsarbejde. Sprog: Engelsk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Sabaah
14.00-14.45
NORMKRITIK I PÆDAGOGISK PRAKSIS
På baggrund af en ny antologi, der
beskriver en række normkritiske perspektiver på pædagogisk praksis vil
vi i denne workshop dele nogle af de
mange interessante praksiseksempler fra bogens kapitler. Vi vil på den
ene side give konkrete eksempler fra
praksis og på den anden side stille
nogle åbne spørgsmål i plenum ift.
nogle af de udfordringer som pædagoger møder, når de forsøger at
etablere en normkritisk praksis. Kan
vi sammen finde ideer til, hvordan

vi kan løse de udfordringer? Sprog:
Dansk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: Københavns Professionshøjskole v. Jacob Graack
15.00-15.45
ASYL – ET SPØRGSMÅL OM
TROVÆRDIGHED
Mange LGBTI+ asylansøgere bliver
afvist, fordi myndighederne tror, at
de lyver om deres kønsidentitet eller
seksuelle orientering. Men hvordan
beviser man, at man er transkønnet
eller bi-/homoseksuel? Et panel diskuterer udlændingemyndighedernes
tilgang til troværdighedsvurderingerne og kommer med bud på, hvor
problemerne opstår, og hvordan de
kan løses. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: LGBT Asylum
15.00-15.45
FORVENTNINGER TIL MIN KROP NO. 1
I en ny eventrække vil vi gå på opdagelse i ”forventninger til min krop”
inden for forskellige temaer. Denne
gang har vi sammensat et panel,
der vil tale om egne forventninger til
kropsidealer såvel som internaliserede forventninger til, hvordan man
fremstår attraktiv for andre i bøssemiljøet. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
16.00-16.45
LGBT+ FETICHMILJØETS HISTORIE
SLM København er med sine 48 år en
af de ældste fetichklubber i Europa
og også en af de ældste foreninger
i det danske LGBT+ miljø. I denne
debat vil vi italesætte fetichmiljøet
som en vigtig historisk del af miljøet,
hvor det i den grad har haft betydning for Pridebevægelsen, både før,
under og efter Stonewall-optøjerne
i USA og i resten af den vestlige verden. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: SLM Copenhagen

16.00-16.45
KAMPEN OM DEN PERSONLIGE
HISTORIE
Den personlige historie er på den
ene side et effektivt og flittigt brugt
værktøj i kampen mod marginaliserede og stereotype forestillinger om
minoriteter. På den anden side er den
også en byrde for mange minoriteter,
som ofte bliver pålagt ansvaret for at
stille andre menneskers nysgerrighed. I denne debat vil vi bede personer, der har både til- og fravalgt den
personlige historie i deres arbejde,
om at nuancere vores forståelse af
den personlige histories værdi i antidiskriminationsarbejde. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: Sabaah
17.00-17.45
DEN PERFEKTE NONBINÆRE
Nonbinære bliver mere og mere set
og anerkendt i miljøet og i samfundet, men ofte med en forventning,
om at nonbinære ser ud og agerer
på bestemte måder, har et androgynt udseende og stil og elsker
farven grøn. Hvorfor denne forventning til den “perfekte” nonbinære, og
hvor stiller det alle andre nonbinære?
Vi tager et opgør med den perfekte
nonbinære og stiller skarpt på adskillelsen af udseende og stil fra ens køn.
Sted: Debatteltet
Sprog: Dansk
17.00-17.45
AT OMFAVNE DIVERSITET I LGBTI+
MILJØET
LGBTI+ miljøet er sort, trans, lesbisk,
aseksuelt, handicappet, rigt, fattigt
og fra alle verdens hjørner. Alle disse
identiteter sameksisterer og overlapper, og de former vores erfaringer, herunder hvordan vi oplever og
modstår undertrykkelse og modgang. Men hvad kan virksomheder
gøre for at fremme forståelsen af den
mangefacetterede identitet? Kom
og deltag i samtalen med Ørsted.
Sprog: Engelsk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: Ørsted
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17.00-18.00
VENSKABSDATING
Leder du efter nye bekendtskaber
og potentielle venner i LGBTI+ miljøet? Så kom til vores arrangement
‘venskabsdating’, hvor vi vil facilitere
forskellige samtaler, så du får mulighed for at udvide dit netværk. Måske
møder du mennesker, som du kan
spejle dig i, eller som kan udvide din
horisont? Alle er velkomne. Sprog:
Dansk/engelsk
Sted: Regnbuepladsen
17.00-18.00
LITTERÆR SAMTALESALON MED
LGBTI+ FORFATTERE
Mød forfatterne Vivi Jelstrup, Sinus
Reuss og Christina E. Ebbesen som
skriver til forskellige målgrupper i
forskellige genrer: Samtidshistorie,
fantasy og young adult-litteratur.
De har alle tre det tilfælles, at LGBTI+
repræsentation spiller en vigtig rolle i
deres bøger. Mød de tre forfattere når
de med udgangspunkt i egne værker
tager en snak om repræsentation
og diversitet i litteratur for både unge
og voksne. Hør oplæsning fra deres
værker og deltag i den efterfølgende
Q&A. Sprog: Dansk
Sted: Urban Garden Stage

Fotograf: Farshid Nasrabadi

Medvirkende: Vivi Jelstrup, Sinus
Reuss, Christina E. Ebbesen og
Charlotte Toft (moderator)
18.00-19.00
MENTAL SUNDHED I MILJØET VOL. 2
Vi fortsætter debatten, som vi tog hul
på i vinter og stiller spørgsmålstegn
ved, hvorfor der i vores eget miljø
er en overrepræsentation af angst,
depression, overgreb, selvmord og
ikke mindst misbrug? Og hvordan
vi kan udvikle fællesskaber, som er
gode til at støtte op og hjælpe? Kom
og vær med når vi sætter fokus på
mental sundhed i LGBTI+ miljøet!
Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
18.30-19.30
PRIDE POETRY SLAM
Denne sommeraften går Pride og
poesi hånd i hånd, når vi præsenterer poetry slam om køn, krop og
queerhed. Et stærkt lineup af kvalitetsbevidste slam-performere folder
sig ud med humor og kant. Tankevækkende underholdning. Om alt
dét, der gør livet svært, men også
værd at leve. Det er publikum, som
giver point og bestemmer, hvem der
er aftenens bedste slammer. Men
husk: The points are not the point –

the point is poetry. Så... kom med til
festlig poesi og poetisk fest. På ægte
Pride-manér. Sprog: Dansk
Sted: Pride Week Stage
Deltagere: Peter Dyreborg & Co.
19.00-21.00
INTERKØN FILMPROGRAM
I samarbejde med MIX COPENHAGEN
viser vi et udvalg af film, der sætter
fokus på interkønnede personer.
Dokumentaren ‘No box for me, an
intersex story’ (2019) handler om
unge menneskers kamp mod en
binær kønsforståelse i forsøget på
at tage magt over egen identitet og
krop. ‘A normal girl’ (2019) fortæller
aktivisten Pidgeon Pagonis’ historie
og ‘Ponyboi’ (2019) er en historie om
at finde sig selv værdig til at flytte
væk fra sit uønskede liv. Visningen er
gratis. Sprog: Engelsk
Sted: Gloria
Deltagere: MIX COPENHAGEN
Note: Ingen niveaufri adgang.
20.00-21.00
DRAG FOR BEGYNDERE
Vi gentager succesen Drag for
begyndere! Er du vild med drag så
kom og skab din egen drag persona.
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Kunne du tænke dig at prøve at blive
transformeret eller transformere dig
selv? Denne gang har du mulighed
for at sminke dig selv, mens nogle af
Københavns mest populære drags
tegner og fortæller. I år har vi fået
Brynhildr the ViQueen og Evita Kedavra til at lede slagets gang. Du skal
selv medbringe make-up og spejl.
Sprog: Engelsk
Sted: Debatteltet
21.00-22.30
LGBTI+ KORTFILMPROGRAM
‘1-1’ (2020), arabisk og svensk (engelske undertekster), 7 min.
‘Habib & The Thief’ (2021) arabisk og
svensk (engelske undertekster), 15
min. ‘Filming a Gay Love Story in The
Middle East’ (2020), dokumentar,

engelsk, 20 min.
‘Edmundo’ (2022), portugisisk
(engelske undertekster), 29 min.
Gratis entré.
Sted: Gloria
Note: Ingen niveaufri adgang
21.00-23.00
PRIDE
‘Pride’ er en værdig tronfølger til
‘Det’ bare mænd’ og ‘Billy Elliot’: En
britisk crowdpleaser, der masserer
både grinemuskler og tårekanaler.
Og så bygger den utroligt nok på en
sand historie fra 1980’erne. Under
Gay Pride-marchen i London finder
en umage forsamling af bøsser og
lesbiske sammen om en ny sag: Man
vil indsamle penge til de strejkende
minearbejdere. Problemet er bare, at
minearbejderne ikke ønsker at blive

associeret med de glade, regnbuefarvede givere fra metropolen. 118
min., 2014, England. Sprog: Engelsk
med danske undertekster.
Sted: Grand Teatret
Billetter: 100/75 DKK (Alm. adgang/
Copenhagen Pride armbånd)
Note: Ingen niveaufri adgang
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TIRSDAG 16. AUGUST
14.00-14.45
HAR GUD ET KØN?
Denne paneldebat vil diskutere, om
Gud har et køn. Hvad betyder det for
vores forståelse af Gud, at vi oftest
beskriver Gud som en mand? Og
hvad betyder det for os mennesker
og for kristendommen som religion,
at det altid har været sådan? Panelet
vil bestå af teologer og præster, der
selv er queer og/eller har arbejdet
med feministisk eller queer teori.
Sprog: Engelsk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Folkekirken
14.00-14.45
TRANSPERSONERS RET TIL SUNDHED
I 2022 udgav LGBT+ Danmark en
rapport, som belyser nogle af de barrierer som transpersoner i Danmark
støder på i deres møde med sundhedsvæsenet. Med afsæt i rapportens konklusioner vil et panel bestående af aktører på transområdet
debattere erfaringer og udfordringer
i transpersoners møde med sundhedsvæsenet. Sammen vil vi se på,
hvilke løsningsmodeller der findes,
som kan skabe en lige adgang til
sundhed for alle – uanset kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: LGBT+ Danmark
15.00-15.45
SAMTALE: HVAD BETYDER SEX FOR
DIG?
Sex bliver ofte italesat som en afgørende facet af et lykkeligt liv. Men er
det sandt for alle? I denne samtalesalon bliver der fra både et
aseksuelt og alloseksuelt (dvs. ikke-aseksuelt) perspektiv
diskuteret, hvilken plads sex
egentlig har i
deltagernes
liv. Er sex
altafgørende, fint nok,

tolerabelt eller er det et absolut nej
tak? Lyt med og få måske et nyt syn
på hvad sex kan og ikke kan være.
Er sex virkelig så vigtigt, som du tror?
Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Foreningen for Aseksuelle
i Danmark
15.00-15.45
TRE HURRAER FOR WOKE
KAPITALISME?
Der er udkommet mange populære
bøger, der fordømmer de globale
og kyniske c-suite kapitalister, som
udnytter mangfoldighed og forfalsker virksomhedsmoral for at fastholde deres magtposition i et højst
udnyttende system. Interessant
nok kan disse klager høres både på
venstreorienterede lokalradiostationer samt på Fox News. Ved denne
begivenhed anvender paneldeltagerne en form for ‘strategisk naivitet’
for at diskutere eksistensen af ‘woke
kapitalisme’ og dens implikationer for
mangfoldighed og inklusion. Sprog:
Engelsk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: Copenhagen Business
School
16.00-16.45
BI+ FÆLLESSKABER
Det er i flere udenlandske undersøgelser vist, at bi+’er udgør mindst
50 % af alle LGBTI+ personer. Men hvor
finder vi bi+ baren? Og bi+ grupper
uden for København? Det er vigtigt at
møde andre, der har det “lidt ligesom
én selv” for at danne et harmonisk
selvbillede og dermed kunne trives. Men bi+er er sjældent “out and
proud”, og derfor kan det være vanskeligt at finde dem, der vil lægge et
arbejde i at oprette og vedligeholde
nye tiltag. Et panel mødes på tværs
af alder og geografi for at debattere
dette. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: LGBT+ Danmark

16.00-16.45
MEDFÆDRES MANGLENDE
RETTIGHEDER
Søren Juliussen har stillet et borgerforslag for at give medfædre samme
juridiske anerkendelse som medmødre allerede har. Skævvridningen
har konsekvenser for både børn og
fædre f.eks. i mødet med sundhedsvæsenet, dagtilbud og ved sygdom
eller død. På få dage fik borgerforslaget nok underskrifter til at kunne blive
taget op i Folketinget. Kom og hør
Søren og andre fædres perspektiver
på hvilken reel betydning anerkendelse af medfaderskabet vil have for
familielivet i hverdagen. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
17.00-17.45
SOCIAL ANSVARLIG SURROGASI
Et stort flertal i Folketinget har erklæret sin støtte til et borgerforslag om
at anerkende medfaderskab i dansk
lovgivning. Regeringen har siden
nedsat en arbejdsgruppe, der skal
undersøge mulighederne for surrogasi i Danmark, så to mænd har
mulighed for at danne familie. Men
hvordan skaber vi en lovlig og etisk
forsvarlig model for surrogasi, der
sikrer de nødvendige rettigheder
for både barn, fødende kvinde og
tiltænkte forældre? Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: LGBT+ Danmark
17.00-17.45
HISTORIER OM ‘LESBISKE’, 1880-1920
Panelet sætter fokus på glemte historier om kvinders (dvs. alle
AFAB-personer, som dengang kaldte
sig kvinder) relationer til kvinder i
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Mens mænds
seksuelle relationer var kriminaliseret,
var hverken sex eller dans mellem
kvinder ulovligt. Tværtimod peger
nogle kilder på, at der var en livlig
’lesbisk’ kultur i København omkring
århundredeskiftet. Vi dykker ned
i denne kultur og diskuterer med
publikum, hvordan vi kan forstå vores
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fortid. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: Roskilde Universitet v.
Rikke Andreasen
17.00-18.00
DRAGCENTRALEN
Oplev P3 Podcasten ‘Dragcentralen’
LIVE. Det er helt naturligt at tumle med
livets store og små spørgsmål. Nu
kan du få svar på det hele – pakket
ind i fjer, rhinsten og højt humør! De
tre Drag Queens fra Dragcentralen
forsøger at svare på ALT. Der findes
ingen dumme spørgsmål, kun forkerte svar, når Annie Rection, Karli Kuff
og Sascha Holiday svarer kækt på
publikums spørgsmål. Sprog: Dansk
Sted: Pride Week Stage
Deltagere: Sasha Holiday, Annie Rection & Karli Kuff
18.00-19.00
LES LANCIERS
Pan Idræt og Copenhagen Pride byder op til fælles Les Lanciers

på Rådhuspladsen. PanDans ved
Niels-Henrik Hartvigsson og Kasper Bang Jensen vil guide os sikkert
igennem kvadriller, chassé, møller
og alle de andre delelementer, så vi
når sikkert igennem alle fem ture. Om
du danser Les Lanciers hver eneste
weekend eller aldrig har prøvet det,
så kom og vær med når vi tager denne selskabsdans fra 1800-tallet op til
nutiden. Sprog: Dansk
Sted: Urban Garden Stage
Deltagere: Pan Idræt
18.00-19.00
STATUS PÅ QUEER UKRAINERE
Det er seks måneder, siden den
aktive fase af den russiske invasion
af Ukraine startede, og vi vil se tilbage
på denne periode og tage højde for
den aktuelle situation. Repræsentanter fra KyivPride vil både tage fat på
situationen for personer, der er blevet
tilbage, og udforske queer-ukrainere
der hidtil er ankommet til Danmark.
LGBT Asylum vil bidrage med kontekst
omkring ændringerne i den politiske

og juridiske tilgang til (visse) flygtninge, der ankommer til Danmark.
Sprog: Engelsk
Sted: Debatteltet
Deltagere: LGBT Asylum & KyivPride
18.30-19.30
KINKS 101
Er du nysgerrig på kinks og vil du gerne vide mere? Kom til en workshop
med andre LGBTI+personer, hvor du
lærer om, hvordan kinks stimulerer
kroppen, og hvordan du eksperimenterer med kinks. Til workshoppen bryder 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.
BEMÆRK: KSP-event. Sprog: Dansk
Sted: Vartov

Fotograf: Olav Holten
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19.00-20.00
DEN LESBISKE KARAVANE
Kom til koncert fyldt med lesbiske,
feministiske sange når ‘Den Lesbiske
Karavane’ lægger vejen forbi Copenhagen Pride. Karavanen består af
Karina Willumsen, Lotte Seide og
Biker. Hvis du savner et lesbisk soundtrack i dit liv så start her. Sprog: Dansk
Sted: Pride Week Stage
19.00-20.30
MAGISTERLEKARNA
DANSK PREMIERE. Highschool-intriger
og pulserende erotik på den svenske
kostskole, hvor det er straight at være
queer! Filmatiseringen af Kristofer
Folkhammars roman udspiller sig
på St. Sebastian ved semesterstart.
En gruppe venner, alle homoer, triller
forventningsfulde ind på skoleområdet, hvor den attråværdige Charles
indrulleres i alskens hemmelige sexlege orkestreret af skolens leder. Da
konkurrencen om at blive valgt som
førstesanger i det årlige musikevent tager til, slider det på mændenes utopiske samvær. 82 min., 2022,
Sverige. Sprog: Svensk med engelske
undertekster.
Sted: Grand Teatret
Billetter: 100/75 DKK (Alm. adgang/
Copenhagen Pride armbånd)
Note: Ingen niveaufri adgang
20.00-21.00
RAINBOW PUB QUIZ
Er du et omvandrende kulturleksikon, eller er dine venner? Elsker du

Fotograf: Joanna Arteaga

at brillere i fabelagtig uvigtig viden
og kan altid huske navnet på hende
der, fra det der? Så er der en times
underholdning skræddersyet til jer. Vi
quizzer nemlig i lidt om alt inden for
kultur og kulturbeslægtede emner.
Der quizzes i hold af 2-5 personer –
kom og gæt med! Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
20.00-22.00
SILENT DISCO X PRIDE
Rådhuspladsen bliver forvandlet
til dit dansegulv for en aften, når
Silent Disco indtager pladsen. Dette
dansegulv har fordelen af 3 separate soundtracks, som du kan skifte
mellem, ligesom det passer dig. Det
er den perfekte løsning for dig, der
elsker at danse med dine venner,
men aldrig kan enes om playlisten.
Til at forkæle din ører har vi DJ Mother
Mary og EXNR på pulten. Kom til tirsdagsfest på Rådhuspladsen og vis
dine bedste moves. Det er gratis at
deltage.
Sted: Urban Garden Stage

ANDRE EVENTS
19.30
GUDLØS TIRSDAG – PRIDE SPECIAL
Velkommen til en særudgave af Ateistisk Selskabs Gudløse Tirsdage!
Denne aften vil vi dykke ned i religion
og seksualitet. For øjet i det høje har

mange meninger om menneskelige
drifter. Historisk set har kristendommen og islam ikke været på LGBTI+
personers side. Men i dag prøver
moderne fortolkninger af religionerne at inkludere de, der ser på kærlighed anderledes end den monogame
heteronorm. Vi drøfter udviklingen
med en række profiler fra LGBT+
miljøet – og religionerne.
Arrangør: Ateistisk Selskab
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3,
2000 Frederiksberg
Panel: Ahmad Mahmoud, Susanne
Branner, Anders Stjernholm, Christian-Sebastian Lauritsen, Mikael
Wandt Laursen
21.30-23.15
ØRKENDRONNINGEN PRISCILLA
Sprudlende og helt igennem livsbekræftende film om tre drag-stjerners
rejse over det australske kontinent og
deres møde med en række skæve
eksistenser undervejs. Velkommen
om bord på bussen Priscilla, hvor de
to topcharmerende drag queens –
spillet af Hugo Weaving og Guy Pearce – møder en anden udfordrende
kvinde (den legendariske britiske
stjerne Terence Stamp) på deres rejse fra Sydney til Alice Springs i Australiens røde, støvede centrum. 104 min.,
1994, Australien. Sprog: Engelsk
Arrangør: Cinemateket
Sted: Gothersgade 55, 1123 København
Billetpris: 85/55 DKK (Alm. adgang/
Medlem af Cinemateket)
Note: Niveaufri adgang

ONSDAG 17. AUGUST
14.00-14.45
SEKSUALUNDERVISNING I
SKOLESYSTEMET
I Danmark bliver folkeskoleelever
undervist i seksualundervisning, men
hvorfor ophører undervisningen efter
9. klasse? Hvad vil det betyde, hvis
unge havde lettere adgang til viden
om køn, krop, seksualitet og grænser
i det videre ungdomsuddannelsessystem, i den alder hvor de fleste
unge bliver seksuelt aktive og finder
deres egen seksualitet? Kom og hør
forskellige aktører give deres bud på
værdien af mere sammenhængende seksualundervisning i skolesystemet. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
15.00-15.45
KROP, KÆRLIGHED, SEX – MED
HANDICAP
Kom og mød nogle farverige personligheder når Mikkel Christensen og Ann-Katrine Kviesgaard fra
Sammenslutningen af Unge Med
Handicap (SUMH) igennem digte og
personlige beretninger fortæller om
krop, kærlighed og seksualitet – med
handicap. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: SUMH
16.00-16.45
MELLEM FUNDING OG FRIHED
Mange LGBTI+ organisationers
arbejde er betinget af den økonomiske støtte de kan opnå fra politiske
organer. En støtte, der på den ene
side er skattet, fordi den muliggør
det vigtige stykke arbejde mange
af os laver. Men også en støtte, der
kan virke begrænsende på interesseorganisationers interesseret i at
sige f.eks. politikere imod af frygt for
at miste deres opbakning. I denne
debat inviterer vi en række politikere
og LGBTI+ organisationer til en dialog
om balancen mellem funding og
frihed. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Sabaah

17.00-17.45
ET OPRÅB FRA PLUSSET
Sproget skaber vores virkelighed, og
derved skaber vi internt i miljøet hierarkier ved at bruge de akronymer, vi
gør. Nogle grupperinger under paraplyen bliver altid nævnt i disse, nogle
af og til, mens nogle stort set aldrig
nævnes. I denne debat vil vi undersøge, hvordan plusset i vores akronym
er med til at usynliggøre grupperinger og sætte fokus på, hvordan dette
påvirker dem. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Foreningen for Aseksuelle
i Danmark
17.00-18.00
POKÉMON GO
Som en del af vores sociale events
arrangerer vi en Pokémon Go tur,
hvor du kan møde andre LGBTI+’ere,
der spiller Pokémon Go. Mød op
alene eller med en ven. Vi har intet
bestemt mål for turen andet end at
lære hinanden at kende. Vi starter
og slutter spillet ved Huset-KBH, og
spillere på alle niveauer er velkomne!
Vi går rundt en times tid og slutter af
når raidhour starter. Sprog: Dansk/
engelsk
Mødested: på Regnbuepladsen foran Debatteltet.
Sted: Regnbuepladsen
17.00-18.00
UNGE QUEERS TALER X PRIDE
Unge Queers Taler giver, i samarbejde med Copenhagen Pride, unge
queers en scene at tale fra. Det kan
være svært at få taletid når man er
ung og queer, især hvis man også er
minoriseret på andre måder. Derfor
åbnes scenen op for unge queer
stemmer, som får muligheden for at
tale om det der er vigtigt for dem. Så
kom og hør, hvad de har på hjertet og
vær med til at give de unge et rum,
hvor de kan bruge deres stemme.
Sprog: Dansk
Sted: Pride Week Stage
Deltagere: Unge Queers Taler

17.30-19.00
QUEER, SEX & HANDICAP
Kom med til en samtale om krop,
sex og seksualitet med andre LGBTI+
personer med fysiske funktionsnedsættelser og handicap. Vi taler om
hvordan man forholder sig til sex,
seksualitet, kroppen og barrierer som
regnbuepersoner med funktionsnedsættelser. Det er et KSP-event
og et safer space, hvor alle LGBTI+
personer med fysiske funktionsnedsættelser er velkomne til at deltage.
Lokalet har elevator og let tilgængeligt. Mere info om lokation på Facebook. Sprog: Dansk
Sted: Vartov
18.00-19.00
LGBTI+ RETTIGHEDER I EUROPA
Flere steder i Europa har man de
seneste år set en tilbagerulning af
LGBTI+ rettigheder. Hvilken betydning
har det for mennesker, når deres
fundamentale menneskerettigheder
bliver indskrænket? Og hvorfor ser
vi, at flere europæiske lande tager
disse skridt? Vi inviterer til en talk med
Amnesty Danmark og LGBTI+ personer, der ved hvordan det føles på
egen krop og hvilke bekymringer der
er i miljøet. Sprog: Engelsk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Amnesty International
Danmark
19.00-21.00
PORTRÆT AF EN KVINDE I FLAMMER
Bretagne, 1760. Marianne skal male
et portræt af Héloïse (Adèle Haenel),
en ung kvinde, som netop har forladt
klosteret. Héloïse skal giftes væk, og
hendes kommende brudgom vil gerne se, hvordan hun tager sig ud. Men
Héloïse ønsker ikke at blive gift,
og Marianne må male hende i smug. Hun iagttager
Héloïse om dagen og
maler hende i hemmelighed om natten.
Langsomt vokser
intimiteten og
attraktionen mellem
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de to kvinder – mens Marianne maler
det portræt, som skal afslutte deres
forhold. 122 min., 2019, France. Sprog:
Fransk (danske undertekster)
Sted: Grand Teatret
Billet: 100/75 DKK (Alm. adgang/
Copenhagen Pride armbånd)
Note: Ingen niveaufri adgang
19.30-21.00
STAND-UP OPEN MIC
Sving forbi Rådhuspladsen denne
onsdag hvis du har lyst til et godt
grin. Der er jokes i farvandet, når Molly
Thornhill er vært på open mic til årets
Pride. Det er klassisk open mic setup,
bare lidt mere queer. Så en god times
tid med spas – what’s not to like?
På lineup er Brynhildr, Bjarke Charlie
Serritslev, Sisse Haugland og Aske
Dørffler Petersen. Sprog: Dansk
Sted: Pride Week Stage
19.30-20.30
SAMSKABE PRIDE UDEN
PINKWASHING
Hvordan kan virksomheder engagere sig i Pride ud over pinkwashing? Vi
bruger DiversityLAB-metoden, der
kombinerer elementer fra designtænkningen med indsigt fra forskning i ubevidst bias og normkritik
for at guide deltagerne igennem en
række kortfattede, hurtige og handlingsorienterede trin, hvor vi samskaber nye ideer til mere etisk virksomhedsstøtte til Pride-arrangementer.
Sprog: Engelsk
Sted: Vartov
Deltagere: Copenhagen Business
School
21.15-23.00
FIREBIRD
‘Firebird’ er en rørende kærlighedshistorie, der udspiller sig i det sovjetiske
luftvåben under den kolde krig.
Sergey, en ung menig, tæller
dagene indtil hans militærtjeneste slutter.
Hans liv vendes
på hovedet, da
jagerpiloten

Roman ankommer til basen. Sergey
og Roman navigerer den tynde linje
mellem kærlighed og venskab – en
i forvejen svær øvelse, der kompliceres yderligere, da de åbner for
en kærlighedstrekant mellem dem
og sekretæren for luftbasens kommandør. 107 min., 2021, Estonia. Sprog:
Engelsk
Sted: Grand Teatret
Billet: 100/75 DKK (Alm. adgang/
Copenhagen Pride armbånd)
Note: Ingen niveaufri adgang

SLM NAKED NIGHT
Ind imellem bliver det så besværligt
med alt det udstyr. Det sker ikke denne aften. Den eneste beklædning du
behøver denne aften, er støvler eller
sneakers. Når tøjet ikke er en hindring,
er der frit spil.
Kun for medlemmer, mere info på
www.slm-copenhagen.dk. Bemærk
at hjemmesiden har seksuelt indhold.
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Arrangør: SLM Copenhagen

ANDRE EVENTS
15.00-18.00
ÅBENT HUS HOS SLM
Mange spørger: Hvordan ser der ud
i SLM? Er det et stort sted? Hvad er
muligheden for at dyrke sin fetich,
kammeratskabet og sex i SLM?
Medlemmer af bestyrelsen vil være
til stede og klar til at vise lidt rundt og
fortælle nogle af historierne bag SLM,
som blev stiftet tilbage i 1974. Nu har
du mulighed for selv at komme forbi
vores fede klub.
Arrangør: SLM Copenhagen
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Billetter: Gratis – kun for mænd 18+
15.00-22.00
ÅBENT HUS HOS LGBT+ DANMARK
LGBT+ Danmark inviterer indenfor i
vores gård et stenkast fra Rådhuspladsen, hvor du kan få en kold drik
og møde både frivillige og medlemmer. Du er velkommen til bare at
hænge ud eller at gå rundt og høre
om vores tilbud til LGBT+ personer
i alle aldre. Ved denne anledning
uddeles prisen Årets Laks.
Arrangør: LGBT+ Danmark
Sted: Vestergade 18E, 1456
København
Note: Niveaufri adgang
22.00-03.00 (Døren er åben fra
22.00-23.00)

Fotograf: Jessica van der Boor
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14.00-14.45
SAMTALE OM LIVET MED/UDEN
KÆRLIGHED
“All you need is love”. Men gælder
det for alle? I denne samtalesalon
vil vi udforske ideen om et liv uden
romantisk kærlighed. To søstre – en
aromantisk og en alloromantisk
(altså ikke aromantisk) tager en snak
om deres forskelle og ligheder i en
romantik-optaget verden.
Kom ind, bliv klogere og find ud af om
kærlighed er noget for dig! Sprog:
Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: Foreningen for Aseksuelle
i Danmark
14.00-14.45
DIVERSITET I BÆREDYGTIGE
STARTUPS
Hvilken betydning har diversitet for en
bæredygtig fremtid og bæredygtige
iværksættere? Hvorfor er diversitet
vigtigt, når man vil skabe en professionel, positiv forandring? DISIE byder
op til en paneldebat med fokus på
vigtigheden af diversitet i startups.
Debatten vil tage udgangspunkt i
paneldeltagernes indsigt i det bæredygtige ved at indtænke diversitet og
inklusion. Vi sætter fokus på nogle af
de barrierer, der opstår i et samfund
fuld ubevidste og bevidste normer
for køn og diversitet. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: DISIE
15.00-15.45
UDEN SAMTYKKE
Der er problemer med seksuelle

overgreb i miljøet. DR-dokumentaren “Uden samtykke”, der blev sendt i
maj og juni, satte fokus på dette, hvor
seks seje mennesker stod frem med
deres personlige fortælling. Vi ønsker
at sætte fokus både på problemerne
i miljøet, men også på det generelle samfund og de problematikker,
dokumentaren løftede sløret for, hvor
både politiet og center for seksuelle
overgreb fik kritik. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
15.00-15.45
ALKOHOLFRIE LGBTI+ RUM
Alkohol er ofte et centralt aspekt af
sociale begivenheder, og det gælder
også i LGBTI+ sammenhæng. Men
hvad kan et alkoholfrit LGBTI+ rum?
Hvordan opretter og vedligeholder
man et sådant rum? Og hvorfor er
der egentlig brug for det? Med afsæt
i den gode debat fra dette års Winter
Pride, har vi igen inviteret et panel
forbi til en snak om emnet. Så kom
og vær med, del dine ideer i vores
idé-postkasse, og lær mere om
alkoholfrie sociale rum. Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
16.00-16.45
BARN, UNG, TRANSKØNNET OG TRYG
Transkønnede børn og unge har
langt dårligere trivsel sammenlignet
med ciskønnede. Vi ved også at børn
og unge transkønnede, der oplever
støtte og anerkendelse kan være i
lige så god trivsel som ciskønnede.
Så hvordan skaber vi rum til at blive
anerkendt for den man er, uden at
skulle passe ned i samfundets køns-

stereotype opdeling? Hvordan kan
vi skabe rammer i dagtilbud, skolen,
ungdomsuddannelsen og i hjemmet,
der støtter op om det transkønnede
barn, således at det kan føle sig ligeværdigt? Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet
Deltagere: FSTB – Foreningen for
Støtte til Transkønnede Børn
16.00-16.45
EN DOBBELTMARGINALISERET
MINORITET
I debatten vil vi bede førende aktivister og debattører med erfaring
og viden om intersektionen mellem
kønsidentitet, seksualitet, race og
etnicitet om, at gøre os klogere på,
hvordan man kan forklare etniske
minoriserede LGBTI+ personers relativt ringere levevilkår? Hvilken rolle
den målgruppe spiller eller ikke spiller
i den generelle LGBTI+ dagsorden?
Og på, hvad skal der til for at øge
trivslen for minoritetsetniske LGBTI+
personer? Sprog: Dansk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: Sabaah
17.00-17.45
MASC’NIFICENT
Vi har tidligere udforsket og hyldet
det feminine. Nu vil vi kigge på det
maskuline gennem samme linse.
Hvad er maskulinitet? Hvorfor ses det
maskuline generelt mere positivt?
Hvad er toksisk maskulinitet? Hvornår
føler vi os maskuline, og hvorfor elsker
vi det? Mød en panel af fantastiske
og maskuline – på hver deres måde
– mennesker, der vil tage os med på

Fotograf Per Morten Abrahamsen
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en sjov og spændende rejse. Sprog:
Dansk
Sted: Debatteltet

velkomne til at bidrage til samtalen,
hvis de har lyst. BEMÆRK: KSP-event.
Sprog: Dansk
Sted: Vartov

17.00-17.45
HJÆLP MED AT SAGSØGE DE
HADEFULDE
Ungarn og Polen vedtager love og
politikker, der krænker LGBTI+ rettigheder, forstærket af statsstøttede
smædekampagner og en hadefuld
retorik. Dette påvirker det brede
europæiske LGBTI+ fællesskab. Men
EU-lovgivningen kan bruges strategisk til at yde modstand – både inde
fra landene og af europæiske allierede. Vi vil se på de seneste tendenser,
præsentere juridiske muligheder for
at imødegå dem og diskutere fælles
strategier for at mobilisere europæiske allierede til at presse tilbage
mere effektivt. Sprog: Engelsk
Sted: Hovedkassen
Deltagere: RECLAIM

18.00-19.00
VOLD I QUEER FORHOLD
Vold i forhold er et dårligt belyst
emne, og dette er kun endnu mere
sandt, når det kommer til queer
forhold. Hvordan står det til med problematikken? Er vold i queer forhold
anderledes, og hvordan kommer det
til udtryk? Kom og få et indblik i problematikken, og lær mere om, hvad
vi kan og bør gøre ved det. Sprog:
Dansk
Sted: Debatteltet

17.00-18.00
HISTORISK BYVANDRING MED LARS
HENRIKSEN
Kom med til en spændende historisk byvandring! Når Lars Henriksen
(Copenhagen Prides politiske forperson) tager os med på opdagelse i 150
års københavnsk queerliv i det gamle
indre København. Mød op på Regnbuepladsen iført fornuftigt fodtøj.
Sprog: Dansk
Sted: Regnbuepladsen
17.15-18.15
SAMTALESALON: RELIGIØS & QUEER
Hvordan forholder man sig til sin
egen religion som queer? Skal man
springe ud som religiøs i regnbuemiljøet? Man kan ofte møde fordomme
og manglende forståelse for, at man
både er religiøs og LGBTI+ person.
Kom og vær med i en fælles samtale
med andre religiøse LGBTI+ personer
om hvordan vi forholder os til at være
både queer og religiøs, identitet
og omverdenens reaktioner. Alle er

18.30-20.30
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 introduktionsklasse er for personer med ringe eller ingen erfaring
med kinbaku/shibari. Tilmelding i par
påkrævet. Find mere information på
Facebook. BEMÆRK: KSP event. Sprog:
Engelsk
Sted: Vartov
20.00-21.00
FEMØ FÆLLESSANG
Vi sparker torsdag aften i gang med
fællessang på Femø manér. Karina
Willumsen lægger guitarspil til, og
så er det op til alle at fylde teltet med
sang. Og som altid, målet er at synge
højt og ikke pænt. Kom og dans,
skrål og nyd de fantastiske sange fra
Femølejrens sangbog. Sprog: Dansk
Sted: Debatteltet

ANDRE EVENTS
16.00-18.00
HYPERSEKSUALISERING: EN

MAGTANALYSE
FAD og CMA inviterer på et oplæg
efterfulgt af musik og forfriskninger.
Vi vil kaste et blik på, hvordan det
hyperseksualiserede samfund skaber uligheder og perspektivere det i
forhold til vores kultur, og endvidere
diskutere, hvordan det bl.a. påvirker
kønsroller, maskulinitetsidealer og
aseksuelle. Sprog: Dansk
Arrangør: Foreningen for Aseksuelle i
Danmark (FAD) og Center for Magtanalyse
Sted: LGBT+ Danmark, Vestergade
18E, 2. sal
19.00-21.00
QUEER RUMREJSER
Forestil dig en fremtid for rummet,
der er queer, non-binær, transkønnet
og postkolonial. Planetarium inviterer
til en artist talk mellem ph.d., forfatter
og xenolog Adriana Knouf, og Fahad
Saeed – Diversity Strateg og medstifter af Sabaah. Sammen vil de dykke
ned i de tematikker og spørgsmål,
som Adriana belyser gennem sit
arbejde. Herunder hvordan kunst kan
bidrage til de meget tekniske områder inden for rumfart, astronautik og
rumforskning.
Arrangør: Planetarium
Sted: Gl. Kongevej 10, 1610 København
Billetter: 175 DKK / årskort 140 DKK /
studerende 100 DKK
Niveaufri adgang
22.00-03.00 (døren er åben fra 22.00
til midnat)
BEARDS, BEARS & CHASERS
Er du en mand med skæg og hår
på brystet, en bjørn eller er du en
som chaser dem så er denne aften
bestemt noget for dig. Vi hylder det
naturlige maskuline og det mandige
i at have et flot skæg og vi hylder de
dejlige bjørne.
Kun for medlemmer, mere info på
www.slm-copenhagen.dk. Bemærk
at hjemmesiden har seksuelt indhold.
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Arrangør: SLM Copenhagen

TORSDAG 18. AUGUST:
COPENHAGEN PRIDE YOUTH DAY
Torsdag d. 18. August har Copenhagen Pride Youth Team
fået lov til at udvikle programmet for Pride Square.
Det betyder, at Pride Square vil
blive fyldt med unge repræsenterede på flere måder. Et DJ lineup og
livemusik og optrædener vil være
med til at holde fejringen af mangfoldigheden i gang om aften på Pride
Square, og om dagen vil der være
mulighed for at deltage i workshops
og debatter, samt møde andre organisationer, der har samme agenda som os selv.

Dagen har til formål at sætte det
unge LGBTI+ miljø på en velfortjent
piedestal, hvor deres forskellige
udtryksformer, kreativitet og aktivisme kan fremvises i en masse
forskellige udfoldelser.
I Youth Teamet synes vi, at ungdommen vi ser i dag, har en inspirerende
gnist og gejst for verden vi lever i, og
hvordan vi kan bruge den og være til
i den – og det synes vi skal fejres og
vises frem ved hver en lejlighed vi får.

STED:
PRIDE SQUARE
ÅBNINGSTIDER:
13.00-23.00

FREDAG 19. AUGUST
14.00-18.00
RAINBOW SPORTS DAY PÅ
PRIDE SQUARE
Hos Pan Idræt har vi mere end 25
LGBTI+ sportsgrene, hvor du kan
spille fodbold, volleyball, basketball,
svømning, dans… Og mange andre
ting! Vi holder også sociale arrangementer og har et fællesskab på over
1500 medlemmer. Benyt lejligheden
og slut dig til os, mød nogle af vores
medlemmer og prøv endda nogle af
sportsgrenene. Der vil være mulighed for at melde sig ind i klubben.
Kom og spil med os!
Arrangør: Pan Idræt

optrædende kan du møde: Adam
All & Apple Derrieres (UK), Don One
(UK), Philipina (DK), Annie Rection (DK), Ion (DK), Adriana La
Creme (DK).
Og mange flere, så følg
med på Facebook!
Sprog: English
Sted: Main Stage

19.00-23.45
DRAG NIGHT
Et af verdens største drag shows er
tilbage på Pride Square. 4 timers
drag show med performere fra indog udland. Megan Moore tager rorets
som aftenens vært, og blandt de

Fotograf Tobias Jørgensen

FREDAG 19. AUGUST
ANDRE EVENTS
15.00-19.00 (døren er åben fra 15.00
til 16.00)
SLM SPORTS EFTERMIDDAG
Denne eftermiddag udlever du dine
vådeste sportsdrømme. Her møder
du måske din næste ”personlige”
træner. Dresscode er sporty – sportsdragter & udstyr, lækre sneakers og
gym kit.
Kun for medlemmer, mere info på
www.slm-copenhagen.dk. Bemærk
at hjemmesiden har seksuelt indhold.
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Arrangør: SLM Copenhagen

21.00
BØRSEN RECITAL: NICKY SPENCE
Glæd dig til en liflig og personlig
operaoplevelse med denne skærsommernatskoncert i den historiske
Børssal. Årets Gæstekunstner Nicky
Spence og pianisten Dylan Perez
præsenterer et personligt udvalg,
som fremmaner nogle af Shakespeares mest magiske og drømmende
scenarier i musikalsk form gennem
værker af Schubert, Quilter, Tippett,
Britten, Poulenc og Dankworth.
Operasanger: Nicky Spence,
Pianist: Dylan Perez
Organisation: Copenhagen Opera
Festival
Sted: Børsen, 1217 København
Billetter: 250-580 DKK

22.00-03.00 (døren er åben fra 22.00
til 00.00)
SLM FULL FETICH PARTY
Læder, gummi, uniformer, puppy,
skinheads og meget mere. Til Full
Fetich er fokus på de uniformer og
outfits som tænder os. Du kan cruise
eller bruge BDSM udstyret i kælderen
til mere avancerede lege.
Kun for medlemmer, mere info på
www.slm-copenhagen.dk. Bemærk
at hjemmesiden har seksuelt indhold.
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Arrangør: SLM Copenhagen
23.00-04.00
The Official Drag Night After Party
Sted: Pumpehuset
Arrangør: CPH Drag

LØRDAG 20. AUGUST
13.00
COPENHAGEN PRIDE PARADE 2022
I kender den – og I elsker den! For første gang siden 2019 er Copenhagen
Pride Parade tilbage i sit mest velkendte format. Kom og vær med når
vi fejrer vores fællesskab og demonstrerer for vores rettigheder!
Startsted: Frederiksberg Rådhus
Slutsted: Pride Square
14.00-23.45
PRIDE SHOW
Pride Showet er tilbage på Pride
Square. Forvent danske og internationale LGBTI+ kunstnere i et forrygende show, der med garanti får
rådhusklokkerne til at ringe.
Sted: Main Stage
Deltagere: Cakes da Killa (US), Ericka
Jane (DK), Robin Skouteris (GR), Betty
Bitschlap (DK), Boris Jelic (S), Queer
Music Agency Showcase (DK)
23.00-05.00
THE OFFICIAL COPENHAGEN PRIDE
CLOSING PARTY

Red Shoe præsenterer dette års
offielle closing party, og det bliver
et brag af en fest! Kom og oplev
optrædener med Miz Cracker fra
RuPaul’s Drag Race, DJ Bebulah Leigh
og SCHAARUP. Det altid fantastiske,
danske drag-ikon Tinus er vært.
Sted: STAGEBOX, Refshalevej 189
Entré: 275 kr. via Ticketmaster

Dans, cruise eller brug udstyret i
kælderen. Det er din aften og dig der
bestemmer hvad der skal ske.
Kun for medlemmer, mere info på
www.slm-copenhagen.dk. Bemærk
at hjemmesiden har seksuelt indhold.
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Arrangør: SLM Copenhagen

ANDRE EVENTS

23.00-05.00
CHATEAU MOTEL X MYRELATIONS+
Vær med til fejringen af mangfoldigheden, når vi lancerer Skandinaviens
første Relations-app d. 12. august
2022. MyRelations+ har til formål
at forbinde mennesker over hele
verden, på kryds og tværs, af alle
slags forskelligheder. I den anledning,
afholder vi d. 20 august den fedeste
fest på en af Københavns fedeste
locations, nemlig på Chateau Motel
– der er både underholdning og
artister på programmet. Vi glæder os
til at se dig!
Arrangør: MyRelations+
Sted: Knabrostræde 3, 1210 København
Entré: 100 kr.

12.00-14.00
WARM-UP TIL PRIDE
Pre-Pride event på Vesterbros Torv,
hvor vi hilser Pride-paraden velkommen med musik og bobler. Sprog:
Engelsk
Arrangør: Julia Petrovic
Sted: Vesterbros Torv
22.00-05.00 (døren er åben fra
22.00 til 02.00)
SLM PRIDE PARTY 2022
Natten er svedig og fræk i SLM. Vi
skruer lyset ned og musikken op
mens vi fejrer hvem og hvad vi er.

SØNDAG 21. AUGUST

13.00-14.00
JAZZ PRIDE GUDSTJENESTE
Særlig gudstjeneste i anledning
af Copenhagen Pride 2022 med
fokus på Pride og LGBTQ+. Sprog:
Engelsk
Sted: Eliaskirken – Vesterbros Torv
Arrangør: Folkekirken For Internationals

14.00-16.00
PRIDEGUDSTJENESTE
Vær med til at runde Pride-ugen af
med en festlig musikgudstjeneste.
Det er med live band, der spiller sange af bl.a. Coldplay, lystænding og
præster/medlemmer fra en række
forskellige kirkesamfund. Gudstjenesten er på dansk. Efter gudstjenesten
er der god tid til at hilse på hinanden
ved en reception ude på kirkepladsen. Alle er meget velkomne.
Sprog: Dansk
Arrangør: Folkekirken – med venner
Sted: Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, 2100 København Ø

16.00-20.00 (døren er ååben
fra 16.00 til 17.00)
HOT SUNDAY
Smid det meste. Eller det hele.
Hot Sunday er både til en
afslappet øl ovenpå og en hed
tur i kælderen.
Kun for medlemmer, mere info
på www.slm-copenhagen.dk.
Bemærk at hjemmesiden har
seksuelt indhold.
Sted: Lavendelstræde 17C, 1462
København
Arrangør: SLM Copenhagen

Fotograf Rikke Høyen

VI SES TIL PRIDE WEEK!
13.–21. AUGUST 2022

Programlayout af Mariya Alfa Staugaard

