LundaPride 2018
15 – 17 juni
i Lundagård

Program

LundaPride 2018
LundaPride är en festival för alla som står upp för allas lika värde
och rätten att få vara sig själv! Den 15-17 juni intas Lundagård för
att skapa ett rum in i vilket alla är välkomna att visa. Årets tema är
Frihet av den enkla anledningen att hela vår verksamhet syftar till att
upprätthålla HBTQIA(+)- personers frihet till kärlek och ett fritt och
lyckligt liv alldeles oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck. Detta är inte och har aldrig varit en självklarhet för de
personer som vi representerar, och särskilt inte i dag då den friheten
och välmåendet är hotad av extremistiska grupperingar. För att
bemöta detta hot ställer vi oss upp tillsammans för att visa att vi finns
- därför är pride livsviktigt.

Stort tack till våra
samarbetspartners 2018

Programsammanfattning
Tisdagen den 12 juni
18:00 Grillkväll i Stadsparken och biljettsläpp för Pride Pool Party

Fredagen den 15 juni
20:00 Pride Pool Party på Högevallsbadet
21:00 Nattkyrka i regnbågens färger

Lördagen den 16 juni
11:30 Pride Park öppnar
12:00 Scenprogrammet börjar
14:30 Samling inför paraden
15:00 Paraden avgår
16:00 Scenprogrammet fortsätter
19:00 Pride Park stänger
23:00 Klubb Out på Mejeriet

Söndagen den 17 juni
12:00 Partidebatt på Domkyrkoforum
14:00 Seminarierna börjar
19:30 Regnbågsmässa

Armbandskonceptet
Från den 14 maj till den 17 juni pågår det unika armbandskonceptet. För fjärde året i rad säljer vi vårt
festivalarmband och i samarbete med lokala företag i Lund erbjuder vi unika erbjudanden!
I år kommer armbanden säljas för 20 kronor på Wasabi i Saluhallen och Tant Hulda på Stora
Gråbrödersgatan. Armbandskonceptet är ett samarbete mellan LundaPride och Lunds näringsliv, där de
som köpt LundaPrides armband får lov att ta del av rabatter och erbjudanden hos de företag som anslutit
sig till samarbetet. Armband ger dig rabatter, så enkelt är det! Alla erbjudanden går att finna på vår
hemsida http://stoltilund.se/lundapride/armband/

Pride Pool Party
Tid: fredag, 20:00-23:00
Plats: Högevallsbadet
Åldersgräns: 15 år
Pris: GRATIS
Biljett: Kan hämtas den 12 juni i Stadsparken,
går även att mejla johannes@lundapride.se så
skrivs du upp på en lista.
”I detta samarbete mellan LundaPride och
Högevall bjuder vi in till disco i äventyrsdel
och en mer harmonisk och avslappnad känsla inne i undervisningsbassängen. Skulle du
bli sugen på något litet att äta eller dricka under ditt besök hos oss så kommer vårt café
att vara öppet hela kvällen! Omklädningsrummen på plan ett kommer alla att vara flexomklädningsrum för alla kön och inget kön. Traditionellt könade omklädningsrum
kommer att erbjudas på plan två.
Alla besökare till poolpartyt är fria att klä sig i vilket badvänligt funktionsmaterial de vill,
med eller utan överdel. Vår klädkod kräver att alla besökare bär underdel.” –
personalen på Högevall.

Dj Flatlugg
En vän sa en gång att "dj:s är ju egentligen personer som
älskar medleys orimligt mycket", och det är precis vad Kajan &
Jakobiwan Kenobi bjuder på under Lundaprides poolparty. Ett
underbart, genreöverskridande medley med musik av kick ass
queers. Det blir hiphop från Brooklyn, det blir synth från
Stockholm, det blir electro från Berlin. Det blir upp-till-kampdängor från svunna dagar, det blir dagens låtar som utmanar
och krossar normer, det blir framtidens utopiska melodier. Och
det blir dans. Så. Jäkla. Mycket. Dans.
I en mening: soundtracket till din samhällsomvandling.

Nattkyrka i regnbågens färger
Tid: Fredag, 21:00- 23:30
Plats: Domkyrkan
Pris: GRATIS
Samarbetet mellan LundaPride och Svenska kyrkan
har funnits sedan föreningens födelse år 2014,
och tar sig nya uttryck varje år. Vi är stolta över att
i Svenska kyrkan ha funnit en generös och varm
samarbetspartner som outtröttligt kämpar för allas
lika värde och för att alla ska vara välkomna.
I Domkyrkan kommer det under nattkyrkan bjudas
in till dans och musik, till fika och möte.
Varmt välkomna!

Lördag den 16 juni
11:30
Pride Park öppnar
11:30
Öppningsceremoni
Scenprogrammet börjar
11:45 Jo & Eliah
12:30 Prisutdelning för bästa Pride-nation
13:15 Out of My Way
14:15 Sanna & The Swatchmen
14:30
Samling till Paraden
15:00-16:00
Paraden
16:00
Spelprogrammet fortsätter
16:00 Sharday
16:40 Sonja Skibdal
17:20 Amaunet
18:15 Substantiv
19:00 Pride Park stänger
23:00-03:00
Klubb Out på Mejeriet

Jo & Eliah
Tid: lördag kl. 11:45
Duon består av Jonathan Sandblom och Kim Eriksson.
Jonathan är från början ifrån Örebro och flyttade efter en
ettårig utbildning på Liljeholmens singer-songwriter-linje till
Uppsala där han vid sin tredje omgång i radiotävlingen
Svensktoppen nästa träffade sin blivande kollega, Kim. Kim
är från Tensta utanför Uppsala och debuterade på
musikscenen i samma tävling 2016.
Sedan starten har fokus legat på att spela in musik, mindre
spelningar och startat upp olika sociala medier. De har
även samarbetat med Dug Out Productions i Uppsala vid
flera tillfällen.
9 Juni 2017 vann duon, tillsammans med en tillfälligt större
bandkonstellation ”P4 Nästas” regionala final i Uppland
och sedermera deltagande i riksfinal i Linköping
in sitt första album, Introverse, som släppa 31/8!
Musiken beskrivs enklast som folk-indiepop. Det som skrivs är retroklingande med referenser till
The Beatles och Simon & Garfunkel, men det finns också lite modernare inslag i inspirationen,
såsom Regina Spektor, Sigur Ros & Bon Iver.
5 januari 2018 släppte duon sin nya singel ”Once Again”. Låten deltog senare i P3 Osignat
Topp 10! Just nu spelar bandet in sitt första album, Introverse, som släppa 31/8!

Prisutdelning till bästa Pride-nation
Som ett tecken på LundaPrides tacksamhet för det goda samarbetet med Lunds
studentnationer delas sedan 2017 ett vandringspris ut till den nation som gjort
störst insats. Årets Pride-nation presenteras kl. 12:30!

Out of My Way
Tid: lördag, kl. 13:15

Out of My Way är ett band med rötter i 90-talets skatepunk. De
kommer spela låtar från sin debut EP “Whistleblower” som kretsar kring
relationer, politik och ett rådande missnöje med tillvaron. Deras
liveshower brukar beskrivas som fartfyllda och intensiva.

Sanna & The Swatchmen
Tid: lördag kl. 14:15
Ett trumintro à la Benny Goodman drar igång
och strålkastarna tänds. Publiken förflyttas till en
gritty cabaretklubb. Klassiska influenser som
musikalerna Cabaret och Chicago blandas med
moderna popinslag som April Smith & The
Great Picture Show, tidiga Miss Li
ochKatzenjammer vilket skapar ett unikt sound. I
låttexterna varvas utsvävande
vardagstragik med eufori sent ska glömmas!
Tyll, hängslen och fransar är komponenter i
Sedan
starten som
2015kan
har beskrivas
bandet hunnit
över
scenklädseln
som med
en korsning
100
spelningar
bland
i Lund,
mellan
20-taletpå
och
din annat
lokalaMejeriet
cirkustrupp.
Sanna
Landskronakarnevalen, Moriska Paviljongen i
Hansson & The Swatchmen bjuder publiken på en
Malmö och LundaPride samt genomfört en turné
show som sent ska glömmas!
i London. Sanna Hansson & The Swatchmen har
bland annat blivit omskrivet av studenttidningen
Lundagård och musikbloggarna Popmuzik, If It’s
Too Loud och Nordic Music Review.

Sharday
Tid: lördag kl. 16:00

Sharday är den sexiga, vassa och spektakulära
Dragqueen som älskar att underhålla och roa
publiken. Hon fick sitt stora genombrott när hon
vann dragshowtävlingen IISC år 2015. Sen dess
har hon hunnit med allt från privata uppträdanden
och nattklubbsjobb till stora event så
som Dragshowgalan (2016)
och WestPride (2017). Denna Drag Queen har
inga begränsningar, hon underhåller, dansar, stand
up, mimar, sjunger och modellerar. Och i år
kommer hon och hennes fantastiska crew till
LundaPride för en sprudlande show utan dess like.

Paraden
Tid: lördag, 15:00 (Samling 14:30)
Tillsammans fyller vi Lunds gator med glädje och regnbågens alla färger och vi uppmuntrar alla att
delta oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Alla är välkomna så länge de står upp för rätten att
vara den en är. Vi uppskattar om ni som deltar tänker på att det är en dag där HBTQIA+-frågor och
normkritik står i fokus.
Paraden samlas längs Sandgatan norrut, d.v.s. med Pride Park (Lundagård) i ryggen. De är
uppdelade 8 stycken segment, A-H. De fösta segmenten är ämnade för organisationer som anmält sin
närvaro innan men alla är välkomna och uppmuntras att gå segment H. Mer information om paraden
på följande sida.
När

Klockan 14:30 är det samling längs Sandgatan. Kl. 15.00 beräknas paraden avgå och kl.16:00
beräknas vi vara tillbaka i Pride Park (Lundagård).
Var

Paraden samlas längs sandgatan norrut, d.v.s. med
Pride Park (Lundagård) i ryggen och går sedan
följande sträcka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allhelgona Kyrkogata
Bredgatan
Kyrkogatan
Klostergatan
Stora Gråbrödersgatan
Lilla Gråbrödersgatan
Winsturpsgatan
Sankt Petri kyrkogata
Clemenstorget
Bangatan
Bantorget
Lilla Fiskaregatan
Stortorget
Stora Södergatan
Västra Mårtensgatan
Mårtenstorget
Svartbrödersgatan

Vänd blad!

•
•
•
•

Stortorget
Kungsgatan
Krafts torg
Lundagård

Information och riktlinjer

Vi rekommenderar er att ta med egna musiklösningar. Inga större motordrivna fordon eller fossildrivna
färdmedel är tillåtna. Detta då paradsträckan inte är anpassad till deras storlek men också då vi är en
festival som värnar om vår miljö. Partier får endast sprida information om sin regnbågspolitik. Det vill
säga att politiska slagord, sånger eller plakat endast får förekomma om det rör regnbågspolitik. Vi
tillåter självklart inte våldsbejakande, rasism eller annan diskriminering. Vi tillåter inte heller vapen,
tillhyggen eller bengaler i paraden.

Sonja Skibdal
Tid: lördag kl. 16:40
Sonja Skibdahl är singer/songwritern och artisten
som tar er med på en resa genom mystik,
variation, glädje och melankoli. Hon blandar
gärna svenska, engelska och finska; en intressant
och tilltalande kombination med musik och texter
som fångar och berör. Sonjas många musikprojekt
begränsas inte till avstånd eller brist på fantasi;
spelningar och samarbeten sträcker sig från
Australien till England och USA. Snart släpper hon
albumet Last train tillsammans med sitt band
Sorgenfri.

Foto: Senad Honic

Amaunet
Tid: lördag kl. 17:20
Vi i Indierockbandet Amaunet är stolta över att få
sprida glädje och kärlek under fantastiska
Lundapride! Kom och dansa och ha en fantastisk
dag med oss!

Substantiv
Tid: lördag kl. 18:15
Tomas Szabo kan beskrivas som lundaorganisationen
Substantivs högra hand.
Ända sedan början i Lund 2016 har Tomas Szabo
arbetat lika hårt för att pusha techno i
Öresundsområdet
som han har jobbat för att bygga en öppen och
inkluderande technoscen. Genom att alltid tänja på
gränserna för vad techno kan vara har han också
skapat sitt eget sound och debuterar
på Substantivs kommande albumprojekt den femte
November, som är ett projekt till förmån för
Amnestys HBTQIA-arbete världen över.
FACEBOOK https://www.facebook.com/djtomassz
abo/
SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/tomasszab
o
SUBSTANTIV https://www.facebook.com/substantivt
echno/

Vänd blad!

Klubb Out
Tid: Lördag, 23:00-03:00
Plats: Mejeriet
Åldersgräns: 18 år
Pris: 100 kronor för förköp och 120 kronor i dörren
Upplev den officiella, färgsprakande och oförglömliga efterfesten av LundaPride 2018 – Klubb Out
på Mejeriet som Viola Spindelben är värdinna för! När paraden är genomförd, Pridepark har stängt
och glitterdammet har lagt sig samlas vi igen på Mejeriet för ett firande i kärlekens tecken. Dörrarna
öppnar kl. 23:00, och för 100kr får du uppleva en afton utan dess like (förutsatt att du år 18 år
fyllda). Biljetterna är eftertraktade, så genom att klicka på länken kommer ni till vårt förköp där först till
kvarn gäller.
Biljetter kan köpas här: https://tickset.com/event/606/nzlwqzNpTgA4/

Viola Spindelben
Tid: lördag, 23:00-03:00
En väl igenkänd druga runtom i Sverige och Öresundsregionen som
vanligtvis jobbar med dragshowgruppen Campari Camping –
Swedish drag maffia. Viola sprider glitter i tillvaron, dricker stora
drinkar och skjuter sylvassa skott mot avundsjuka drugor
i publiken.

Söndag den 17 juni
12:00 Partidebatt

14:00 Sophia Viberg

15:15 Maria Tonini

16:30 Svenska kyrkan och Josefina Solberg

17:00 McQueen – brittisk dokumentärfilm på Kino

17:45 Ivan Fahy

19:15 Leva. Älska – svensk dokumentärfilm på Kino

19:30 Regnbågsmässa i Domkyrkan

Sophia Viberg – Vägen mot frihet
Tid: söndag 14:00

Vägen mot frihet.
Jag heter Sophia Viberg och är 36 år och i denna föreläsning
berättar jag om att leva med psykisk ohälsa. Om att våga vara sig
själv och att välja livet istället för döden.
Vägen mot frihet är en gripande föreläsning som inte lämnar någon
oberörd.

Maria Tonini
Tid: söndag kl. 15:15
”LGBTQ rights between law and life: examples from India".
In recent years India has seen controversial developments
regarding the rights and protections afforded to LGBTQ
people. In this lecture, based on my research with young
queer people living in Delhi, we will ask these questions:
what can the law do for sexual minorities? And what do
LGBTQ people do when the law doesn't protect them?
Denna föreläsning hålls på engelska.
This lecture is heald in English.

Josefina Solberg från Svenska kyrkan
Tid: söndag kl. 16:30
VÅGA VARA… Välkommen till ett samtal om vad det djupast
sett är att vara människa och sann mot sig själv.
Samtalsledare: Josefina Solberg, präst i Svenska kyrkan,
Lunds pastorat

McQueen - Kino
Dokumentär | UK | 111 min
Från ingenstans gjorde den unge Alexander Mcqueen
entré på Londons modescen. Med häpnadsväckande
talang och rebelliskt sinne vände han uppochner på
konventionerna och introducerade en tidigare
otänkbar estetik bestående av lika delar tradition och
sabotage. 20 år senare, på toppen av sin karriär,
lämnade han livet lika plötsligt. McQUEEN är en intim
skildring av en av modehistoriens främsta genier, en
konstnär med absolut gehör för människokroppens alla
tänkbara silhuetter.Regissör: Ian Bonhôte, Peter
Ettedgui

Utgivningsår: 2018
Medverkande: Alexander McQueen
Språk: Engelska
Visas den 17 juni kl.17.00 på biografen Kino,
Kyrkogatan 3.Lund
Biljettpris: 110 kr - boka din biljett på
www.kino.nu

Ivan Fahy – Norms: A Critique
Tid: söndag kl. 17:45
The workshop will be on norms. It will look at what a
norm is, explore norms in society in areas such as gender,
sex, sexuality and the body, discuss the danger of norms,
and how to challenge and live free from norms. It will be
an interactive workshop.
Denna workshop hålls på engelska.
This workshop will be heald in English.

Leva. Älska - Kino
Tid: söndag kl. 19:15
.Exklusiv förhandsvisning!
Dokumentär | Sverige I 83 min.
Agneta, Ingbritt och Thomas har alla
haft drömmar och begär i en tid av
förtryck och begränsningar. När de
flyttar in på Regnbågen, världens
första äldreboende för HBTQ-personer
som finns i Stockholm, öppnas nya rum
i deras världsbild och inre. För första
gången i sina liv hittar de hem och
börjar leva mer. Älska sig själva lite
mer.

Regissör: Mette Aakerholm Gardell
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Visas den 17 juni kl.19.15 på biografen Kino, Kyrkogatan 3.Lund
Biljettpris: 110 kr - boka din biljett på www.kino.nu

Regnbågsmässa
Tid: söndag, 19:00 Domkyrkan
Kom och hedra kärleken tillsammans i Domkyrkan och
Regnbågskören. Mässan leds av Josefina Persson.

Tack till projektgruppen
Jonas, Pontus, Emelie, Johannes, Jenny, Evelina, Sandra, Sophia, Mattias och Pontus

Och tack till årets samarbetspartners!

