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LundaPride 2017  

LundaPride är en festival för alla som står upp för allas lika värde och rätten att vara 

sig själv! 19:e – 21:a maj kommer hela Lund att fyllas med pridekänsla och glädje. 

Årets tema är Tillsammans; Det är bara tillsammans vi kan hjälpas åt att göra världen 

bättre och mer inkluderande för alla. HBTQIA+ och normkritik är något som berör 

alla då vi alla garanterat känner någon som går emot samhällets normer även om vi 

inte är medvetna om det. Det kan vara en förälder, ett syskon, en kollega eller en 

nära vän. 

 

På många platser anses HBTQIA+ vara fel och något avskyvärt. Hemskheterna som 

människor utsätts för är förkastliga. Även i Sverige kan det vara svårt att gå emot 

normen och många blir respektlöst bemöta, ens nära kan ta avstånd, det offentliga 

rummet kan känns mindre välkommande och en del blir utsatta för trakasserier och 

våld. Under LundaPride ges alla chansen att synas och vara som de är; Hit är alla 

välkomna som de är, oavsett sexuell läggning, funktionsvariation, härkomst, 

könsidentitet, ålder, politisk åsikt och religion. Detta är en festival för alla! 

 

 Stort tack till våra 

samarbetspartners 2017  



 

Programsammanfattning 

Söndagen den 14/5  

13:00 Filmen: The Pearl of Africa 

 

Fredagen den 19/5  

12:00 Pride Park  

16:00 Pre Pride  

20:00 Pridepoolparty  

 

Lördagen den 20/5  

10:00 Queer frulle  

11:30 Pride Park  

12:00 Scen Program  

14:30 Samling parad  

15:00 Parad  

16:00 Scen program forts.  

19:00 Pride Park stänger  

23:00 Klubb Out  

 

Söndagen den 21/5  

14:00 Föreläsningar  

19:00 Gudstjänst  

 



  

The Pearl of Africa och 

Panelsamtal  
Tid: Söndag, 13:00  

Plats: Biograf Kino 

Åldersgräns: 15 år  

Pris: GRATIS  

The Pearl of Africa” av Jonny von Wallström, 2016, är en 

96 minuter lång dokumentär som berör starkt, om Nelsons 

och Cleos kamp för sin kärlek, och för Cleos rätt att bli 

accepterad som kvinna i ett land där HBTQ personer riskerar 

sina liv för sin könsidentitet och/eller sexualitet. 

 

Panelsamtal om Våld och HBTQ 

Kvinnojouren i Lund arbetar för ett jämställt samhälle fritt 

från våld och samordnar ett panelsamtal kring våld och 

HBTQ ur lite olika perspektiv. I panelen finns representanter 

från projektet Fri från våld, Kriscentrum Mellersta Skåne 

(Lunds kommun), Kvinnojouren i Lund, föreningen 

Tillsammans för Lund, LundaPride och Hjälp tiggare i Lund. 

Sammantaget samlar panelen en bred och djup erfarenhet 

av att arbeta med frågor kring våld och att verka för ett fritt 

och jämställt samhälle, baserat på en värdegrund där 

solidaritet står i fokus. Vi välkomnar frågor från publiken!  

 

 

Armbandskonceptet   
Tid: Hela maj    

För tredje året i rad lanserar LundaPride armbandskonceptet i anslutning till LundaPride! 

I år kommer armbanden säljas för 30 kronor på Wasabi i Saluhallen samt Barista på Lilla 

Fiskaregatan! Armbandskonceptet är ett unikt 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/ 

 

 

 

 

 

 

http://stoltilund.se/lundapride/armband/


 

s 

 

 

Kian Sigge - Hållning, stabilitet och 

balans för T och andra HBTQ 
Tid: Fredag, 16:00  

Aktuella eller potentiella problem med smärta och stelhet i ryggraden är ett 

folkhälsoproblem. Men vi vet också att det finns särskild anledning att tänka på 

sådant för många hbtq och särskilt trans, pga dåligmående under uppväxt, 

försök att dölja bröst eller längd, binding mm. Som tur är kan man effektivt 

förebygga eller vända utvecklingen med hjälp lätt träning och vardagsvanor. Lite 

teori, lite testa på, samt en hand out med enkla övningar. 

 

 

 

 

 

Fredag 

13:00-19:30  

Pre Pride Park 

 

16:00  

Scenprogrammet börjar    

16:00 Kian Sigge – Hållning, stabilitet och balans för T och andra HBTQ  

16:50 Dans av Beatkill crew 

17:00 Spoken Word med Leo Segelmark  

17:30 Stand up med Hannes Pettersson 

18:00 Dans av Beatkill crew 

18:05 Tal med Elin Gustafsson  

18:20 Behrang Miri  

18:45 Spex  

19:20 Kian Sigge – Påverka socialt kön och självupplevelse med träning och kost  

 

20:00-23:00 

Pridepoolparty på Högevall 

 

 

 

 

 

Beatkill crew    
Tid: Fredag, 16:50 och 18:00 på scenen     

Beatkill är en liten grupp hiphopdansare från Helsingborg. De har bara dansat ihop i två månader 

men det råder redan en hög familjekänsla. Gemensamt för ungdomarna är deras hunger för att 

lära sig, passionen och viljan.  

 

 

Pre Pride Park     
Tid: Fredag, 13:00-19:30 i Lundagård  

På fredagen smygöppnar vi Pride Park. Det blir scenprogram, normkritisk dans och 

försäljning. Här kan du också hämta ut gratisbiljetter till kvällens Pridepoolparty på 

Högevall!  

 

 

 

 



 

 

Hannes Pettersson  
Tid: Fredag, 17:30  

Hannes är en värmländsk standupkomiker i Skåne som skämtar om att vara 

transsexuell, om manlighet, könsnormer, dejting, transfrågor som t.ex. 

transvård och transfobi samt annat relaterat till detta. Att kunna dela med sig 

av sina oftast jobbiga erfarenheter på ett humoristiskt och lättsamt sätt är både 

roligt och viktigt för honom. Hans stand up är ärlig, personlig, blottande, lite 

snuskig och framför allt väldigt rolig! 

 

 

 

 

 

Tal av Elin Gustafsson  
Tid: Fredag, 18:05     

Kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

 

 

Behrang Miri   
Tid: Fredag, 18:20    

Behrang Miri är musikern, programledare, 

opinionsbildaren och skådespelaren med många strängar 

på sin lyra. Han har deltagit i Melodifestivalen vid två 

tillfällen 2013 och 2015, arbetar som barnprogramledare 

för SVT Barnkanalen, vunnit debatt SM 2014 och är 

ansedd att vara en av Sveriges största unga 

opinionsbildare enligt fackföreningen TCO.  

Behrang är väldigt engagerade i frågor som rör 

inkludering, mångfald, representation och jämlikhet och 

har under många år varit aktiv i olika social rörelser som 

arbetar med gräsrotsorganisering. Han är för tillfället 

aktuell med sin författardebut och med sitt nya album. 

Hans musik är en blandning mellan hiphop i fusion med 

världsmusik och populär musik där medvetna texter 

blandas med dansanta beats. 

 

 

Leo Segelmark 
Tid: Fredag, 17:00  

Leo är estradpoet och transaktivist. För ett år sedan var han med i sin 

första tävling i poetry slam, i höstas kom han tvåa i malmöfinalen och 

på Kristi himmelsfärd är han med i SM. Härom månaden provade han 

också att översätta tre av sina texter till engelska och tog hem en vinst i 

en engelsk poetry slam i Köpenhamn! Hans mål och det han brinner 

för är att beröra andra med sina texter.  

 

 

 

 



Pridepoolparty 
Tid: Fredag, 20:00-23:00  

Plats: Högevall 

Åldersgräns: 15 år  

Pris: GRATIS  

Biljett: I Pride Park mellan 13:00-18:00.  

Går även att mejla charlie@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 flex- 

omklädningsrum 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.  

 

 

 

Kian Sigge - Påverka socialt kön 

och självupplevelse med träning 

och kost 
Tid: Fredag, 19:20  

- En kropp som bättre stämmer överens med självupplevelsen och önskad 

social ”läsning”?  

- Ett alternativ eller komplement till traditionell transvård?  

- Ett sätt att ”fucka kön”? 

 

 

 

 

Spex   
Tid: Fredag, 18:20    

Krischanstaspääxet grundades 1985 och håller vanligtvis till på Kristianstad Nation i Lund, vi 

älskar att underhålla publiken med både sång och skratt! Under Pride bjuder vi er på en 

kavalkad av glädje, längtan, kärlek och en och annan schlagermelodi i ett hopplock av härliga 

låtar! 

 

 

 

 

 

mailto:charlie@lundapride.se


 

Lördag 

10:00-13:00   

Queer frulle på Stenkrossen 
 

10:00-13:00  

”Dekorera dig själv”-verkstad på Stenkrossen 
 

11:30  

Pride Park öppnar 
 

12:00  

Scenprogrammet börjar  

med konferencier Viola Spindelben  

12:00: Tal av Joakim Månsson Bengtsson 

12:20 Sonja Skribdahl 

12:50 Elvira 

13:30 Hampus Carlsson 

14:15 Tal om HBTQ och flyktningsmottagning 

14:20 Klezmerkalaset 
 

12:30-14:30  

Stolta Föräldrar: mingel  
 

14:30 

Samling till Paraden 
 

15:00-16:00 

Paraden 
 

16:00  

Spelprogrammet fortsätter  

med konferencier Viola Spindelben 

16:00 Lo 

16:50 Feviel 

17:35 Sanna Hanson & The Swatchmen 

18:05 Tal från LundaPride 

18:10 Cameron Jai 

18:30 Tampico Drive 
 

19:00  

Landet Inuti på Månteatern 
 

23:00-03:00  

Klubb Out på Mejeriet 

 

 

 



 

 

 

 

  

Queer frulle 
Tid: Lördag, 10:00-13:00  

Plats: Stenkrossen 

Pris: 30-50 kr (efter behov och förmåga att betala)  

 

Queer Frulle är ett veganskt frukostcafé för alla som identifierar sig som HBTQIA+ och under LundaPride 

kommer de att hålla en frukost med pepp, diskussion och förberedelser på parad! Det blir ett särskilt stort 

firande denna gång då det också blir deras tionde frukost! Det finns alltid möjlighet att bara köpa te eller 

kaffe och bara hänga med dem! Varmt välkomna! 

 

 

 

 

”Dekorera dig själv”-verkstad 
Tid: Lördag, 10:00-13:00  

Plats: Stenkrossen 

 

Ta möjligheten att pimpa dig själv inför paraden på eftermiddagen  

 

 

 

 

Pride Park öppnar  
Tid: Lördag, 11:30-19:00  

Plats: Lundagård 

Här kan du ta del av ett mångsidigt scenprogram, äta veganskt fika, köpa regnbågsprodukter, träffa ett 

flertal organisationer, partier och företag. Det är också här paraden startar klockan 15:00. Självklart är det 

gratis att besöka Pride Park och alla välkomman! 

 

 

 

 

Joakim Månsson Bengtsson  
Tid: Lördag, 12:00 

Joakim Månsson Bengtsson är initiativtagare till föreningen och var med och 

projektledde det första LundaPride 2014. Idag arbetar han med att upprätta 

härbärgen för EU-medborgare i utsatthet. Han har även stor erfarenhet av 

HBTQIA+-politiken i Lunds kommun.  

 

 

 

Viola Spindelben   
Tid: Lördag, 12:00-19:00 

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. 

 

 

 

 



Sonja Skibdahl  
Tid: Lördag, 12:20  

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 

 

 

 

 

Elvira   
Tid: Lördag, 12:50 

Elvira spelar elektroniskt indiepop med poetisk lyrik, lekfull sång i 

olika register och oväntade tongångar som för tankarna åt 

filmmusik. Elvira är verksam som artist, låtskrivare och 

musikproducent. Hon har skrivit musik så länge hon kan minnas och 

släppte sin andra EP ”Neon Human” i april. 

 

 

 

 

Hampus Carlsson   
Tid: Lördag, 13:30  

Hampus Carlssons debutsingel Sommarplågor har just nått 2 miljoner 

streams på spotify och han har just avslutat klubbturnén för sin debut-EP, 

men. Redan i april kommer en ny singel och i sommar väntar lång 

festivalturné! Som en uppvärmning för sommaren har Hampus under året 

bland annat hunnit göra en maratonturné på 25 spelningar under 20 timmar 

där alla intäkter gick till musikhjälpen och som resulterade i ett världsrekord.  

 

 

 

 

 

Tal om HBTQ och flyktningsmottagning  
Tid: Lördag, 14:15 

Asylgruppen i Lund pratar om HBTQ och flyktningsmottagning 

 

 

 

 

Klezmerkalaset   
Tid: Lördag, 14:20 

Klezmerkalaset är ett Lundabaserat sexpersoners-band som 

startades för 3 år sedan. De brukar spela på nationer och privata 

fester, både på middagar och dansgolv. Musiken bygger på den 

judiska folkmusiken som stundtals får möta andra musikgenrer, 

vilket skapar en spännande mix av världsmusik och röj.  

 

 

 

 

Stolt Föräldrar, mingel   
Tid: Lördag, 12:30-14:30, Domkyrkoforum, Donatus.   

Mingelträff med föreningen Stolta Föräldrar.  

 

 



  

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 

• Sankt Laurentigatan 

• Clemenstorget 

• Bangatan 

• Tvärsöver Bantorget 

• Lilla Fiskaregatan 

• Stortorget söderut 

• Stora Södergatan 

• Västra Mårtengatan 

• Svartbrödersgatan 

• Skomakaregatan 

• Stortorget 

• Kungsgatan 

• Krafts Torg 

• Lundagård 

 

PRAKTISK INFO 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. 

• Vi uppmuntrar inte till intag av alkohol eller andra berusningsmedel. 

• Vi vill att ni ska respektera andra gruppers närvaro under pride. Alla ska känna sig välkomna på 

LundaPride oavsett sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet, politisk uppfattning eller ålder. 

 

 

 



  

Lo 
Tid: Lördag, 16:00 

Loljud, likt lodjuret, vandrar ensam i ständig rörelse. På vägen 

samlar hon ljud och oljud, som tillsammans med samplade trummor, 

syntar, astral sång och magnetiska texter skapar experimentell 

elektronisk pop som flimrar genom täta viskande skogar, snötäckta 

fantasiöknar och gnistrande magiska rymder. Loljuds musik har 

liknats vid The Knife, Björk och Sia och hon har spelat på flertalet 

platser i Sverige och Europa bland annat som förband till Titiyo, U.S 

Girls och Jenny Hval och på festivaler som Nation of Gondwana och 

Fusion i Tyskland. Loljud spelar även tillsammans med artister som 

Maxida Märak och Miranda. 

 

 

 

 

Feivel  
Tid: Lördag, 17:00 

Feminism, Zlatan, livskriser och brittiska indieband är några av de  

händelser som spelat stor roll i Feivels musikaliska bana de  

senaste åren.  

 

Efter flera år som pianist i Skilla tog Elin Hörberg artistnamnet Feivel  

för att få utlopp för sin egen musik. Sedan dess har hon bland annat  

släppt två EP:s, blivit omskriven på svenska och internationella 

musikbloggar, spelats på svensk och internationell radio och  

uppträtt med artister som Dry the River (UK), Kristian Anttila (SE) och Gregory Alan Isakov (US). 

 

Den 8 mars 2017 släppte hon albumet ”My Mind and the Thunder Sky”. Albumet kom till efter att Feivel gått 

igenom både en trettioårskris och tre uppbrott på två år. Lärdomarna och känslorna omvandlades till de 

karaktäristiska och drömska men ändå medryckande låtar som utgör Feivels musik, och hon skäms inte för att 

blottlägga sina innersta tankar.  

 

 

 

Sanna Hansson & 

The Swatchmen 
Tid: Lördag, 17:35 

Sanna Hansson & The Swatchmen skapar ett skarpt sound som beskrivs som quirky pop med 

show/cabaretinfluenser. Med genomtänkta scenutstyrslar och spexigt scenframträdande blir en show med 

bandet något man sent glömmer! Sedan starten 2015 har de spelat närmre 100 spelningar på bland annat 

Malmö festivalen, Kulturnatten Lund och Moriska Paviljongen samt hunnit med en turné i London. Den 13  

januari släppt bandet sin debut-EP "Bye Bye Strawberry 

Pie", som blivit uppmärksammad av till exempel 

studenttidningen Lundagård och musikbloggaren If It’s Too 

Loud. 



Tal av LundaPride  
Tid: Lördag, 18:05  

Tillsammans gör vi HBTQIA+ personer mer synliga och mer 

accepterade; i världen, i samhället och i Lund 

Cameron Jai  
Tid: Lördag, 18:10 

Stjärnskottet från Idol 2016 Cameron Jai kommer till LundaPride 2017! 

Spelningen på LundaPride den 20 maj blir första stoppet på prideturnén i 

Sverige, och vi är så glada över att få välkomna en så inspirerande och 

talangfull artist till vår festival. Vi hoppas att ni är taggade!  

 

Cameron är en kille på 16 år som både skriver och komponerar sina egna 

låtar. Cameron gör även covers och är både sångare och rappare. År 2015 

så skrev han Örebros officiella pridelåt "Say What You Want". Cameron var 

den första öppna transsexuella som deltagit någonsin samt blev han "Åtets 

Trans" på QX Gay-gala 2017. 
 

 
Tampico Drive   
Tid: Lördag, 18:30  

Tampico Drive, ett Malmö baserade bandet med distinkta 

melodier av hopp, drivande rytm som pulserar genom din 

kropp och texter inspirerade av människors ärrade liv. De 

är independent musik från södra Sverige. De är en 

ljudupplevelse av sällan skådat slag. De är Tampico Drive. 

Landet Inuti på Månteatern 
Tid: Lördag, 19:00 

Biljetter: http://www.ticketmaster.se/event/landet-inuti-riksteatern-biljetter/452037 

 

En föreställning om svensk landsbygd och queera erfarenheter i skuggan av storstadsnormen. 

”Är det bara i staden jag kan bli hel? Måste jag flytta till stan för att få leva som jag vill? Alla flyttar ju - har 

jag ens ett val? Du ska få ett liv i storstan, säger de, här finns ingen framtid för en sån som du.” 

Landet Inuti är platsen du för alltid kommer att sakna när du inte längre är där. En berättelse om festfyllda 

bygdegårdar, vidsträckta landskap och varma händer mot frostbitna skägg. Historier om människor som 

simmar mot strömmen där flödet av berättelser är som starkast. Under 2016 har det konstnärliga teamet för 

Landet Inuti träffat människor på en mängd orter i Sverige med syftet att ta del av människors egna historier 

om att lämna, att stanna och att återvända. 

 

 

http://www.ticketmaster.se/event/landet-inuti-riksteatern-biljetter/452037


  

  

Klubb Out   
Tid: Lördag, 23:00-03:00  

Plats: Mejeriet  

Åldersgräns: 18 år  

Pris: 100 kr  

 

Upplev den officiella, färgsprakande och oförglömliga efterfesten av LundaPride 2017 – Klubb Out på 

Mejeriet som Viola Spindelben är värd 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. 

 

Förköp: https://secure.tickster.com/(S(330etxzsuamjlb4nwhkyqmrq))/sv-

SE/NNH5WPGMPLXZDBN/Shop/Products.aspx 

 

 

Dj Flatlugg 

Mycket har hänt sedan ni senast fick chansen att dansa till Dj 

Flatlugg; Kajsa har förgyllt Berlins dansgolv och Jakob har rakat 

av sig luggen. Nu är de dock återförenade och mer redo än 

någonsin att få era hjärtan att klappa, er fötter att dansa och 

samtliga fönster i hela jäkla stan att skaka. Med en arsenal av 

musik från våra HBTQIA-syskon (och kanske ett eller annat 

gästspel från reko heterocis-personer) vill de göra allt de kan för 

att ni ska få den kväll av dans, kärlek och kamp som ni förtjänar. 

De kommer fortsätta spela ända tills ni dansat sönder golvet (eller 

ja, tills klubben stänger). De ser fram emot att träffa er <3 

 

https://secure.tickster.com/(S(330etxzsuamjlb4nwhkyqmrq))/sv-SE/NNH5WPGMPLXZDBN/Shop/Products.aspx
https://secure.tickster.com/(S(330etxzsuamjlb4nwhkyqmrq))/sv-SE/NNH5WPGMPLXZDBN/Shop/Products.aspx


Söndag  

14:00-19:00    

Föreläsningar  

 

Sal - Hörsalen  Sal - Finn Sal - Donatus  

14:00-15:30  14:00- 15:00 14:00-15:00  

Lasse Persson/Lisa Tulin 

Animationsfilmskapare 

Tecknad film och trans 

Chris Schenlaer 

Att vara transpersons i ett 

könsdysforiskt samhälle 

Harald Stribén 

Poly – den enda begränsningen är 

tid 

15:00-16:30  15:00- 16:00 15:00-16:00  

Community forum  

Med utredning om transpersoners 

levnadsvillkor 

Kvinnojouren, Krisjouren, 

Brottsofferjouren, Tjejouren  

Panelsamtal om våld i nära 

relationer 

Emelia Koberg, P6 

Relationship norms: Polyamory, 

open relationships and non-

monogamy 

English 

16:00-17:00 16:00-17:00  

Sveriges förenade HBTQIA+ 

studenter, SFQ 

Making space 

English  

Nazli Moloudi 

HBTQ & klasskamp 
16:30-18:00  

Nadia Zabehi 

 Queer Women in Tech, with 

Talent Management in Perspective 

 

 

English 

 

17:00-18:00 17:00-18:00  

David Zaar  

Självkänsla och entreprenörskap, 

HBTQ och bisexualitet 

Eli Blondin 

Grundutbildning i HBTQIA 

18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 

Kyrka och HBTQ 

Panelsamtal  

Kian Sigge 

Trans och träning 

Isa Chen 

RFSU + Georgien 

   

 

19:00  

Regnbågsmässa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lasse Persson/Lisa Tulin 
Tid: Söndag, 14:00-15:00 i Hörsalen 

Tecknad film och trans! 

Animationsfilmskaparen Lisa /Lasse  Persson visar sina tecknade 

kortfilmer och berättar humoristiskt och personligt allt om tecknad film 

och transvestism. Hens festivalprisbelönade filmer -"Bikini, "...och halva 

Kungariket", "Hand i Hand" , "Honey-Bunny" , “Hetero” och “Showing 

it all” - har visats på prestige TV-kanaler över hela världen. Till exempel 

på Canal+, MTV, Arte, SVT och Channal 4. 

Chris Schenlaer - Att vara 

transpersons i ett könsdysforiskt 

samhälle 
Tid: Söndag, 14:00-15:00 i Finn  

Chris Schenlaer är kvinnan som har varit man och gått igenom hela 

bokstavskombinationen HBTQ och till och med varit utanför den. Både som 

chef och som privatperson har hon flera gånger visat att förändring är 

möjlig. Hon ser sig som privilegierad och innanför, trots sitt relativa 

utanförskap som transperson. Så ser det inte ut för alla HBTQ-personer. Ni 

möter Chris som tillsammans med Mohsen från Iran pratar humoristiskt om 

livet som HBTQ-person. 

Harald Stribén - Poly – den enda 

begränsningen är tid 
Tid: Söndag, 14:00-15:00 i Donatus  

Vi som inte är monogama finns, vi är många och det är dags att vi pratar om 

det här. Många människor har någon gång varit kär i fler än en person och 

våndats över att de tvingas välja. Poly är inte för alla, precis som monogami 

inte är för alla, vi är alla olika. Om vi börjar med att acceptera att vi finns, vi 

som inte är monogama, då kan denna föreläsning ta ett kliv vidare och tala om 

vad som finns bortanför. Hur vi lever, avundsjuka, svartsjuka och respekt. 

 

Om Harald: Jag har flera kärleksfulla och intima relationer och har drivit 

Sveriges största community för ickemonogama under många år (nu nedlagd). 

Jag är förälder till två barn i skolåldern, jag och deras andra förälder är båda 

poly och särbos. Allt detta gör att jag har både praktisk erfarenhet och insikt i 

hur andra gör och tänker kring poly. 



 

 

 

 

  

Community forum   
Tid: Söndag, 15:00-16:30 i Hörsalen  

Kan transpersoner i Sverige leva i enlighet med sin könsidentitet? Hur ser det 

ut för transpersoner på arbetsmarknaden? Och hur ser bemötandet ut i inom 

sjukvården? Vad vet vi om icke-binära personers levnadsvillkor?  

Detta är några av frågorna som ska besvaras i den utredning om stärkt 

ställning och transpersoners levnadsvillkor som regeringen tillsatte i december 

2016. Under den här workshopen får du möjlighet att komma med dina 

synpunkter och ställa frågor till särskilda utredaren Ulrika Westerlund 

 
Kvinnojouren, Krisjouren, Brottsofferjouren,  

Tjejouren 
Tid: Söndag, 15:00-16:00 i Finn  

Kvinnojouren i Lund arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och samordnar ett panelsamtal kring våld 

och HBTQ ur lite olika perspektiv. I panelen finns representanter från projektet Fri från våld, Kriscentrum 

Mellersta Skåne (Lunds kommun), Kvinnojouren i Lund, föreningen Tillsammans för Lund och Joakim Månsson 

Bengtsson representerar Hjälp tiggare i Lund och LundaPride. Sammantaget samlar panelen en bred och 

djup erfarenhet av att arbeta med frågor kring våld och att verka för ett fritt och jämställt samhälle, baserat 

på en värdegrund där solidaritet står i fokus. 

 Emelia Koberg from P6 
Tid: Söndag, 15:00-16:00 i Donatus 

Relationship norms: Polyamory, open relationships and non-monogamy 

Are you curious about polyamory? Living a polyamorous lifestyle? Experimenting with an 

open relationship? There is no one model or type of relationship that is best for everyone 

or that everyone assumes as a default; no one label, no one set of rules and regulations, 

wants and needs that fits all. If this makes sense to you, you want to learn more or share 

your own experiences, come join this workshop-discussion! 

 

 

Sveriges förenade HBTQIA+ studenter, SFQ 
Tid: Söndag, 16:00-17:00 i Finn 

SFQ presents their intersectional project, Making Space: Raising hidden voices of the Swedish 

LGBTQ+ community. The project highlights:  

- How is homophobia, transphobia, and racism experienced within and outside of the LGBTQIA+ 

community for people with non-normative ethnic, social, cultural, or religious identity/backgrounds?  

- How can our organization and the wider LGBTQIA+ community be more inclusive, welcoming, 

and empowering for those of us who experience discrimination or feel that we do not belong.  

 

Nazli Moloudi - Hbtq & klasskamp 
Tid: Söndag, 16:00-17:00 i Donatus  

Att inkludera klass i hbtq frågor är livsviktigt för att förstå historien, varför 

samhället ser ut som det gör och även de kapitalistiska strukturer som profiterar 

på hbtq förtryck. Nazli Moloudi, 24 år gammal, aktivist, föreläsare, skribent & 

debattör. Har föreläst och debatterat mycket kring vithetsnormer, klass & 

representation.  

 



  

Nadia Zabehi - Queer Women in Tech, 

with Talent Management in Perspective 
Tid: Söndag, 16:30-18:00 i Hörsalen  

Diversity for a lot of tech companies is just defined on papers. There are many 

companies in tech sector which do not have a proper talent management and 

successor planning scheme in place. Let alone with inclusion of LGBTQI persons 

in their talent management scheme as well as corporate culture. This seminar is 

about the current position of Tech industry in inclusion of LGBTQI persons into 

the work place. We will discuss current obstacles as well as progresses that are 

made. There will be a time for Q&A and contribution from the audience. 

David Zaar - Självkänsla och 

entreprenörskap, HBTQ och bisexualitet 
Tid: Söndag, 17:00-18:00 i Finn  

David Zaar föreläser om Självkänsla & Entreprenörskap och talar om den tid som 

han blev kränkt som bisexuell och hur han en gång satt i hallen med en kniv mot 

sin handled, men där han valde att inte skära. Att bygga upp sin självkänsla är 

någonting som är aktuellt för många människor i dagens samhälle, oavsett om 

det gäller ungdomar eller vuxna. Föreläsningen har ett starkt fokus på HBTQ och 

framförallt bisexualitet. 

 

Eli Blondin - Grundutbildning i HBTQIA 
Tid: Söndag, 17:00-18:00 i Donatus 

Det mest grundläggande i paraplybegreppet; om olika sexualiteter, kön och 

transidentiteter och normbrytande relationskonstellationer. Vad innebär det att 

vara pansexuell eller demisexuell? Vad är skillnaden mellan transperson, 

transsexuell, transvestit, intersex och intergender? Vad innebär det att vara 

polyamorös? Vad är Queer egentligen? Eli Blondin, föreläser om HBTQIA, 

transfrågor och normkritik och är drivande i Queer Frulle i Lund. 

Kyrka och HBTQ - För livets skull 
Tid: Söndag, 18:00-19:00 i Hörsalen 

Få saker i livet påverkar oss på djupet så mycket som att finna kärleken: Kärleken till en annan människa, 

eller till Gud. Guds kärlek som består, och kanske kan bli än mer tydlig för den utanför hetero- och 

cisnormen. I vårt samtal vill vi prata om hur kärleken, både till Gud och till dem vi älskar, kan bli den kraft 

som hjälper oss alla att leva helt – för livets skull. 

Hur tar vi ansvar som kyrka för att göra detta möjligt? 

Samtalsledare: Josefina Persson, präst i Lunds pastorat 

Jonas Persson, präst i Lunds domkyrkoförsamling 

Johanna Wikberg, EKHO i Göteborg 

Elise Nilsson, präst i Malmö pastorat 



 

 

 

 

  

Regnbågsmässa  
Tid: Söndag, 19:00 Domkyrkan   

Kom och hedra kärleken tillsammans i Domkyrkan och 

Regnbågskören. Mässan leds av Josefina Persson. 

Kian Sigge – Trans i träningsvärlden 

och idrottsrörelsen? 
Tid: Söndag, 18:00-19:00 i Finn  

Föreläsning med diskussion. Vilka är villkoren för transpersoner och 

andra könsöverskridare inom idrottsrörelsen respektive den allmänna 

friskvårdssektorn? -Hur kan det eventuellt relateras till allmän hälsa och 

välbefinnande? Vad kan vi göra för att minska diskriminering och öka 

medvetenhet och tillgänglighet? 

Isa Chen - RFSU och Georgien 
Tid: Söndag, 18:00-19:00 i Donatus 

Föreläsningen lyfter fram den politiska, sociala och kulturella kontexten i 

vilken det georgiska civilsamhället jobbar med HBTQ+-frågor. Diskussion om 

hur synligheten av vissa personer och kroppar har varit ett hinder i 

byggandet av solidaritet inom och utanför det georgiska HBTQ+-communityt, 

men också hur det kan vara ett verktyg för att skapa just solidaritet och 

gemenskap inom densamma. Synlighet - ett hinder eller verktyg för att bygga 

solidaritet inom det georgiska HBTQ+-communityt? Erfarenheter och 

upplevelser från en RFSU-praktik. 
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