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24–26 MAJ 
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LundaPride 2019 
LundaPride är en festival för alla de som står upp för allas lika värde och rätten 
att få leva som en själv önskar. Den 25 maj intar vi Lundagård för att skapa ett 

rum i vilket alla kärlekskämpar är välkomna att vistas. LundaPrides ledord är 
#pridebehövs, och i en tid då högerextremism och nazism slår på stora 

trumman är det mer viktigt än någonsin att vi som tror på medmänsklighet och 
jämlikhet samlas och står upp för varandra. Vi kommer alltid att vara fler än 

dem, och så länge vi påminner oss själva och alla andra om den saken 
kommer kampen för HBTQIA(+)-personer rättigheter att leva vidare. 

Stort tack till våra 
medarrangörer 2019!  

 

 

 

 

 



 

Programsammanfattning 

 
Lördagen den 18 maj 

20:00-23:00 Pride Pool Party på Högevall 

 

Fredagen den 24 maj 

19:00 Welcome to Burlesque på Mejeriet 

21:00-23:30 Nattkyrka i Domkyrkan 

 

Lördagen den 25 maj 

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 26 maj 

12:45 Seminarierna börjar på Domkyrkoforum 

18:30 Regnbågsmässa i Domkyrkan 

 



 

  

Pride Pool Party 
Tid: Lördag 18/5 kl. 20:00-23:00 

Plats: Högevall 

Pris: GRATIS 

Biljett: Kan hämtas på Hotel Lundia den 14/5 mellan kl.  

17:30-19:00 eller i receptionen på Högevall vid start för  

evenemanget.  

”I detta samarbete mellan LundaPride och 
Högevall bjuder vi in till disco i vår äventyrsdel. 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 flex-omklädningsrum för alla kön och inget kön. Binära 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.  

 

Regnbågskväll 
Droppa in och ta en paus och en fika. Under kvällen 
bjuds det på musik från kören Ström och duon 
Amandine X & Malin.  

 

 



Welcome to Burlesque at Mejeriet 

“She is here, she is humble (well..), she is Sharday! 

Welcome to a magical night of Burlesque with a spectacular Drag Show – nothing like you’ve ever seen before! This 
spring Sharday presents her new and thrilling Drag Show: “Welcome to Burlesque”. Inspired by the movie Burlesque 
(2010), Sharday will take you on a sensational ride of glitz and glamour, humour and sass, combined with the most 
electrifying dance and vocal performances. Add great dining to this outstanding entertainment and you’ll have your night of 
wonders! 

Sharday and her ensemble have already dazzled at different events throughout the years. Now it is finally time to bring the 
most exquisite show for a breathtaking production at Mejeriet. With a mind-blowing performance and hair-raising humour, 
they put the S in Sassy. Join them and be a part of an epic event in the world of Drag! 

Dinner ticket 395 kr 
Show ticket 195 kr 

Date: 24th May 
Location: Mejeriet, Stora Södergatan 64, 222 23 Lund 
Language: English 

For tickets and more information, visit shardaytheartist.com 

 

 



’ 

Scenprogram lördagen den 25 maj 
11:30 - Pride Park öppnar  

 

12:00 – Öppningstal 

 

12:05 - Banda Lunda uppträder 

 

12:45 - Sorgenfri uppträder 

 

13:30 - These Heavy Clouds uppträder 

 

14:25 – Fighting for Crumbs uppträder 

 

15:10 - Petah Moodie uppträder 

 

16:00 - Dragshow med Sharday 

 

16:35 - Soleil Camara uppträder 

 

17:00 - Vai! Dance and Art uppträder 

 

17:25 - Cajsa Färlin uppträder 

 

18:10 - Elin Namnieks uppträder 

 

19:00 – Pride Park stänger 

 

 



Sorgenfri 

Tid: kl. 12:45 

För det Malmöbaserade bandet Sorgenfri, som 
är aktuella med sitt album Last Train, har 
längtan efter att spela live efter en lång tids 
inspelningar vuxit sig stor. Sorgenfri kommer att 
bjuda på en spelning med nya som gamla låtar 
som präglas av melankoli, gemyt, temperament 
och fullt ös med finlandssvenska, engelska och 
finska toner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23:00 – Klubb Out på Mejeriet 

 

Öppningstal 

Kl. 12:00 talar projektsamordnarna Jonas & Johannes och 
inviger årets festival.  

 

Banda Lunda 

Tid: kl. 12:05 

Vi är ett balkandiscoband från Lund som tar med oss 
festen dit vi kommer. En genre är inte nog för oss så 
vi blandar ihop så mycket dansvänlig musik vi får 
plats med i en maffig dansfest med inspiration från 
Balkan. Håll i hatten, nu blir det åka av! 

 

 



Paraden 
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 i 
åtta stycken segment, A-H. De första segmenten är ämnade för organisationer som anmält sin närvaro 
innan men alla är välkomna och uppmuntras att gå i 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). 

 

These Heavy Clouds 

Tid: kl. 13:30 

Bakom These Heavy Clouds finns Sabina Wärme. 
Hon utgjorde tidigare ena halvan av Systraskapet 
och har turnerat runt om i Norden med duon. 
These Heavy Clouds är hennes soloprojekt och 
fram tills nu har hon uppträtt på såväl klubbscener 
och museum som scenkonstfestivaler. Uttrycket är 
lekfullt och konceptuellt. Spoken wordaktiga 
funderingar om kärlek blandas med pop. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Var 

Paraden samlas längs Sandgatan 
norrut, d.v.s med Lundagård i ryggen 
och sedan följer paraden denna 
sträckan:  

• Allahelgona Kyrkogata 
• Bredgatan 
• Kyrkogatan 
• Klostergatan 
• Stora Gråbrödersgatan 
• Lilla Gråbrödersgatan 
• Winsurpsgatan 
• S:t Petri Kyrkogata 
• Clemenstorget 
• Bangatan 
• Bantorget 
• Lilla Fiskaregatan 
• Stortorget 
• Stora Södergatan 
• Västra Mårtensgatan 
• Svarsbrödersgatan 
• Stortorget 
• Kungsgatan 
• Krafts torg 
• Lundagård 

Information och riktlinjer  

Vi rekommenderar er att ta med egna musiklösningar. Inga större motordrivna fordon eller fossildrivna 
fordon 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.  

 
Fighting for Crumbs 

Tid: kl. 14:25 

Iconic, intense. Sad and happy – at the same time. 
Love, art, death – in that order. We are Fighting for 
Crumbs – happy to be at your service. 



Petah Moodie 

Tid: kl. 15:10 

If you've listened to the local radio in Malmö, chances are you 
have heard Petah Moodie within the last year. From the heart 
of Jamaica to the cold North, Petah delivers heartfelt R&B with 
a mix of the sharp productions of the north and bouncy flows of 
the south. P3 Danmark describes his music as "a warm and 
gentle embrace" Inspired by the sun-scorched asphalt, the wavy 
rhythms of street music and the unexpected lurking around the 
next corner, the vocals celebrates life and love. This is 
accompanied by a heavy, yet dynamic sharpness in the beats. 

Dragshow med Sharday 

Tid: kl. 16:00 

Succén från förra året är tillbaka! Sharday 
intar scenen tillsammans med sina grymma 
dansare och välkomnar paraden tillbaka till 
Pride Park!  

 

 

 

 

 

 

 Soleil Camara 

Tid: kl. 16:35 

 

Malmöbaserade artisten och producenten Soleil 
Camara tänker verkligen utanför boxen när han 
skapar. Han har en positiv vibb som publiken sent 
kommer glömma. Var redo att dansa när Soleil kliver 
på scen med egenproducerade bangers och element 
från både hiphop reggae, och EDM. Hans självklara 
soul/ Rnb-röst kan liknas vid stora stjärnor som 
D'Angelo och Frank Ocean. 



 Vai! Dance and Arts 

Tid: kl. 17:00 

Vai! Dance and Art är en dansförening 
Malmöbaserad inriktad på brasilianska dansstilar 
som samba, afro-brasilianska danser och Baile 
funk/Passinho. Gruppen består av 5 
dansledare/koreografer och upp till 25 dansare 
som uppträder med mycket glitter, rytm och 
fart. Varje år deltar vi i flera festivaler och 
karnevaler t ex Köpenhamnskarnevalen och 
genomför festliga karnevalståg då vi också 
samarbetar med bateríor. 

 

 

  

Cajsa Färlin 

Tid: kl. 17:25 

På Cajsa Färlins repertoar finns hetero-hits på 
lesbiska, homo-hambos och tolkningar av Jan 
Hammarlunds visor, som med ett säkert och 
dynamiskt gitarrspel, tillsammans med en sann 
berättarådra, berör lyssnaren starkt.  

Hon har agerat förband åt bland annat artister som 
Stefan Sundström & Karin Rhenberg, Västerbrokören 
och Loke och kommer uppträda på flera av landets 
Pride-scener under 2019.  

Kom till Lundagård och hör dessa lesbiska skrönor 
från Hälsinglands djupa skogar om inre garderober, 
manlig bekräftelse och släktkalas. Den 25:e maj är 
det dags, håll utkik efter den gula kepsen! 

Elin Namnieks 

Tid: kl. 18:10 

Elin Namnieks startade som singer/songwriter men är 
nu ett namn i pop och electro genren. Med attityd 
levererar hon låt efter låt som ger oss en inblick både i 
struliga relationer och hängiven kärlek. 2018 blev hon 
nominerad till Ines Talent och under 2019 väntar turné 
med stopp både i Portugal, England, Frankrike och 
flertalet festivaler i Sverige. 



 

 

 

 

 

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 2019 – Klubb Out på Mejeriet! 
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 är 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 på Mejeriets webbplats eller via evenemanget på Facebook och självklart i dörren!  

 

 
Missa inte Helsingborg Pride 2019 

29–30 juni! 



  

Söndagen den 26 maj 

På Domkyrkoforum 

 
12:45 – Linn från Kvinnojouren: Våld i HBTQ+-personers nära relationer – Utsatthet, 

bemötande och stöd 

 

13:50 – Chris Schenlaer: Familjen Queerson – min bild av polyamori  

 

15:00 - Nazli Moloudi: Rasism och HBTQ 

 

16:00 - Filipe Gouveia: Break the silence – how you can contribute for your local LGBT+ 
community 

 

16:50 - Ann-Christine Ruuth: Trans och kristen? Jajamän!  

 

18:30 – Regnbågsmässa i Domkyrkan 

 
 



Nazli Moloudi: Rasism och HBTQ 

Tid: kl. 15:00 

Nazli Moloudi är skribent och föreläsare som sedan 2014 blivit 
flitigt bokad för panelsamtal och föreläsningar om rasism, klass och 
hbtq-frågor. Nazli har föreläst för bland annat Örebro 
Rättighetscenter, Pride i olika städer samt hållit tal på Way Out West 
talks. Som marxist poängterar hon vikten av att en klassanalys när vi 
pratar om strukturella förtryck. Vad har ekonomi, kapitalism och 
fattigdom för samband med den rasistiska utvecklingen att göra? 
Och hur kan vi i praktiken motverka rasism?  
 

 

 Linn från Kvinnojouren: Våld i HBTQ+-personers 
nära relationer  

Tid: kl. 12:45 

Dagens föreläsning kommer fokusera på hbtq+ 
människors erfarenheter av våld i nära relationer samt 
upplevelser av bemötande från myndigheter och 
organisationer när dessa personer söker hjälp och stöd 
efter erfarenheter av våld.  

Mitt namn är Linn Andersson och jag arbetar som HBTQ+ 
och stödutvecklare på Kvinnojouren Lund. Från början är 
jag socionom och genusvetare med särskilt intresse för 
frågor som rör våld i hbtq+ personers nära relationer. I 
min yrkesroll arbetar jag både med stödjandesamtal för 
individer med erfarenheter av våld i nära relationer – men 
även på grupp och strukturell nivå genom att hålla 
föreläsningar och sprida kunskap om våld i nära 
relationer.  

 

  

 Chris Schenlaer: Familjen Queerson – min bild av 
polyamori 

Tid: kl. 13:50 

Chris Schenlaer är kulturchef för Copenhagen 2021, dvs 
World Pride och Eurogames i Köpenhamn i augusti 2021. 
Hon föreläser också om hbtq och ledarskap och har 
tidigare varit kulturchef i Lund. Sedan två och ett halvt år 
lever hon i ett polyförhållande med Lasse och Mohsen. De 
kallar sig för Familjen Queerson.  

 



Filipe Gouveia: Break the silence - how you can 
contribute for your local LGBT+ community 

Tid: kl. 16:00 

Filipe Gouveia is a Portuguese activist from Porto, where 
he got involved with a queer youth national association. 
rede ex aequo, and an activist collective, Somos Blergh. 
There, he coorganized the Porto pride parade, created 
and maintained safe spaces, where the queer community 
could share and discuss their experiences, and pushed for 
a larger outreach and support towards people outside the 
main metropolitan areas. In Lund he is currently a part of 
the activist collective Queer Lund, helps out with the 
HBTQ+ group in Projekt Sex and is an equality agent and 
queer newspaper columnist at Smålands Nation. 

 

 
  

 

 

 Ann-Christine Ruuth: Trans och kristen? Jajamän! 

Tid: kl. 16:50 

Gud skapade människan till man och kvinna står det i 
bibeln. Men vad betyder det? Är tvåkönsnormen instiftad 
av Gud? Borde inte transpersoner som är kristna hämta 
kraft från Gud att leva som de föddes istället för att ändra 
på kroppen?  
Att inse att könsidentiteten är en annan än den alla andra 
trodde är inte helt enkelt. Om du växt upp i en kristen 
miljö, räknar dig som kristen och dessutom är präst gör 
det inte enklare. Att vara präst och trans är för många 
tvärtom en självmotsägelse.  
Så hur går det ihop? Följ med mig på en högst personlig 
vandring i min egen och bibelns värld. Några entydiga 
svar får du kanske inte, men jag hoppas att du åtminstone 
får något att fundera på.  
 

 Regnbågsmässa i Domkyrkan 

Tid: kl. 18:30 

Avsluta LundaPride-helgen med en stämningsfull mässa i 
Domkyrkan där alla är välkomna. Det kommer att finnas 
möjlighet att medverka i en kör, och då ska du samlas kl. 
16:30 på Domkyrkoforum. 



 

 

 
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Tack till projektgruppen 

Johannes, Jonas, Andrea, Emelie, Janni, Maria, Mathilda och Olivera! 

Stort tack till årets medarrangörer och sponsorer! 

 


