Årets Pride-festival
Det var aldrig ett alternativ för oss att ställa in helt, dock kommer årets Malmö Pride
se annorlunda ut.
Pride bygger till stor del på fysiska mötesplatser och gemenskapen vi skapar genom att
tillsammans samtala, mötas och uppleva.
Vi måste samtidigt värna om varandra och de personer som befinner sig i riskgrupp,
Malmö Pride ska vara tillgängligt för alla oavsett ålder eller hälsostatus. Vi har därmed
valt att kombinera fysiska och digitala programpunkter, där större arrangemang som
drar stora folkmassor digitaliseras.
Nästa år ses vi för WorldPride 2021 i Köpenhamn och Malmö!

Malmö Pride

Under hela festivalen kommer vi att noga följa
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters
restriktioner och rekommendationer.
Handsprit finns tillgängligt.
Vi begränsar alla aktiviteter till max 50 personer och har
skapat förutsättningar för social distans i alla rum.
Det finns luft mellan programpunkterna för att
undvika trängsel i korridorer och föreläsningssalar.
Det kommer inte vara tillåtet att möblera om eller
flytta in fler stolar i föreläsningssalarna eller på andra ytor.
Först till kvarn gäller, när det är fullt är det fullt.
Det är viktigt att du lyssnar på ansvariga och volontärer
på plats. Har du frågor vänd dig till någon av arrangörerna.
Tvätta händerna ofta, undvik trängsel och stanna hemma
om du känner dig sjuk.

Accessibility
All rooms in Pride House and Youth Pride are wheelchair
accessible. If you have questions about accessibility or have
other needs for adjustments, please contact
tove@malmopride.com, and we will try our best to arrange
accessibility. Mark the email with accessibility.

Making Pride safe

Tillsammans gör vi Malmö Pride säkert!

Thanks for making Malmö Pride safe!
During the entire festival we will closely follow the
recommendations and restrictions put forth by the Public
Health Agency of Sweden and other authorities.
Hand disinfectant will be available for all visitors to use.
We will limit all activities to a maximum of 50 people and
will create solutions for social/physical distancing in all
available areas. Adjustments will be made in all of the spaces
to minimize possible transmission. First come first served.
To avoid crowding in corridors and event rooms there will
be ample of time in between the different time slots of the
program.
Please do not rearrange seating spaces in any of the rooms,
this includes moving or adding chairs. Listen closely to any
announcements and instructions from volunteers and
organisers on the scene and please turn to us if you have any
queries.
Please stay at home if you feel unwell.
Tillgänglighet
Alla rum i Pride House och på Youth Pride är
rullstolsanpassade. Har du frågor eller behov av
annan tillgänglighetsanpassning hör av dig till
tove@malmopride.com, så ska vi göra vårt bästa
för att ordna anpassning. Märk mejlet tillgänglighet.

Seminarier, föreläsningar-och workshops m.m
Här kan du ta del av allt ifrån politiska panelsamtal
och föreläsningar om normbrytande funktionaliteter,
hälsa och sexualitet, poesiuppläsningar, live make-up
tutorials och mycket mer. Tillsammans skapar vi en
trygg bildningsplats. Nytt för i år är ett digitalt
program. Du som inte kan delta på plats torsdagen
3e september kommer få möjlighet att ta del av
majoriteten av vårt program digitalt med inspelade
och nya föreläsningar.
Fysiskt: torsdag 3 sep, kl 16-22 på Scandic Triangeln
Digitalt: fredag 4 sep kl 16 på vår Youtube

Youth Pride - Rörelsernas museum
Här kan du som HBTQIA+-person ta del av allt
från workshops om binders, DIY Pride merch och
queer magishow! Nytt för i år är ett digitalt program
och HaBiTat Q häng på plats. Oavsett var du befinner
dig så kommer du kunna ta del av vårt program på youtube

Pride Locations 2020

Pride House - Scandic Triangeln

Paraden
Ingen Pride utan parad! I år kan vi tyvärr
inte mötas, men vi kan sprida glädje och
fortsätta kampen för allas lika värde på ett
annorlunda sätt. Under lördagen
den 5:e september, kl 12.00
sänds era digitala vykort
på våra sociala medier
med ett paradtal av
Tasso Stafilidis.

Fysiskt: torsdag 3 sep, fredag 4 sep kl. 13.00-19.00
Digitalt: 3-6 sep, kl. 13.00-19.00

Foto: Christian Hagward

Pride Street - Mitt Möllan
Tillsammans med Mitt Möllan arrangerar vi ett söndagshäng
för familj och vänner på Claesgatan. Kom förbi för härlig
musik, god mat, Drag Queen Story Hour och rundpingis!

Officiella Festen - Moriskan Paviljongen
Vi sänder ett digitalt festprogram med panelsamtal, DJ´s
och såklart ett uppträdande från Moriskan Paviljongen,
lett av två konferencier.
Hissa flaggorna, pimpa med glitter, glamour och häng med!

Övriga programpunkter
I vårt programblad finner du intressanta stadsvandringar,
queersalsa för danssugna och två alldeles speciella och unika
programpunkter som hyllar kärleken: matchmaking och
speeddating.

Invigning - Malmö Opera
Tradition för Malmö Pride är en slagkraftig
och färgstark invigning. I år sänder
vi invigningen från Malmö Opera med
Lars Henriksen som invigningstalare. Det
blir även live-framträdande samt ett speciellt
utdrag ur “Funny Girl”, som spelas av
ingen mindre än Sanna Nielsen
på Malmö Opera i höst

PRIDE HOUSE

Torsdag 3 september

Homo/transfobins frammarsch i världen

Live Joe Exotictransformation

16.00-17.30 Även digitalt

16.00-17.00 also digitally

Steve Krauss

En föreläsning om homo/
transfobins frammarch i
världen med Amnesty International Malmös HBTQI grupp.

Vilorum

16.00-22.00

Pride House en stillsam, lugn
och trygg bildningsplats.
Behöver du dock en paus?
Slå dig ner en stund i vårt
vilorum.

ENG

Att leva normöverskridande
med transidentitet

Lesbisk Synlighet

16.00-17.15 Även digitalt

16.00-17.00

Emilia Larsdotter

Albin Ganovic

You know him from the drag
makeup tutorials! Now back
for the makeup skills and
disgusting ideas of the Tiger
King.

Om ett utanförskap där en
pojke blev stuntman istället för
ballerina, och en ridtjej blev
chef inom Försvarsmakten.

Trans- och Tjejjouren

Bokbord. RFSL
Rådgivningen Skåne

16.00-22.00

16.00-22.00

Bisexualitet i människan
och samhället

Vice ordf.RFSl Frank Berglund
FOHM Suzann Larsdotter

17.00-17.50

Bisexualitet utmanar föreställningar kring
monosexualitet och hetero/homonormer.
Detta verkar resultera i sämre hälsa hos
bisexuella. Hur ser sambanden ut och är inte
bisexualitet grundläggande för människan?
ENG

Poesi 16.00-16.30 - Elias Sadaq

En föreläsning om vikten att
synliggöra lesbiska kvinnor
i olika delar av samhället ur
ett professionellt och positivt
perspektiv.

Drop in kuratorsamtal
16.00-22.00

Undrar du något? Eller du
kanske bara vill umgås?
Trans- och Tjejjouren
erbjuder en trygg plats för
umgänge och frågor.

Kom förbi och kika på
broschyrer och ställ frågor!

Ordf. LesWorking Sweden
Edith Escobar

Behöver du prata? RFSL
Rådgivningen erbjuder
dig kostnadsfria drop in
kuratorsamtal under Pride
House.

Sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter hos hbt-personer
Galit Andersson
16.00-16.40

Resultat från befolkningsundersökningen SRHR 2017 presenteras
av Galit Andersson. Den visar att
risken att utsättas för sexuella
trakasserier, övergrepp och våld
är särskilt stor för HBT-personer.

Även digitalt

Danskmarockanska Elias Sadaq är en prisnominerad författare och poet. Han gästar oss med
poesisamlingen Gadestreger, som bemöter sexualitet, homofobi, Islam och de utmaningar unga
med dubbla minoriteter står inför. Elias ger en intim och nära beskrivning av konflikten mellan tro,
hopp och kärlek i en dikt som alla borde ta del av, oavsett religionstillhörighet.

WorldPride 2021
in Copenhagen
and Malmö
ENG

16.00-17.00

Copenhagen 2021, the most
significant LGBTI+ event in
2021 combining WorldPride
and Eurogames in Copenhagen
and Malmö. And #youareincluded!
Our collegues across the bridge
are joining this years Pride House
to speak about Copenhagen 2021,
come join us!

Panelsamtal
Det osynliga
våldet?
18.00-19.00
Även digitalt

Den dominernade förklaringsmodellen kring våld i nära relationer
utgår från könsmaktsperspektivet. Vad får den för konsekvenser för enskilda och samhället?
Hur påverkas insatser och
uppfattningar kring våldsutsatta
våldsutövare?

ENG

Lecture: Situation of LGBTI in Africa
Edwin Sikot
18.00-19.00

LGBT people are being hunted, tortured and sometimes murdered in eastern Africa. After Edwin fled Kenya for Uganda he was
imprisoned for being gay. With the help of UNHCR he moved to
Sweden. This is a lecture about the experience of LGBT people
leaving their country and challenges in migration.

”Jag skapade Eva”
Chris Schenlaer
18.00-19.00

Högläsning ur Chris
Scheanlers debutroman
”Jag skapade Eva”

Feministic self defence

Vice ordförande Psykiatrinämnden Region Skåne
Charlotte Bossen
Familjerådgivare Malmö Stad
Karin Wulff
Forskare Lunds universitet
Tove Lundberg
RFSL Rådgivningen Skåne
Hanna Thomé
Moderator
Heidi Avellan

18.00-19.00

Även digitalt

Maria Törnblom,

Mikael Lund - Human Gardening
ENG

Chief Executive
Pernille Drost
Political Liason Officer
Lars Henriksen
Director of Human Rights
Aron Le Fevre,
Director of Communications
Steve Taylor
Managing Director WorldPride
Malmö
Anna Tenfält

Myter om HBTQ och
beroende

Karianne Esseveld

18.00-19.30 Även digitalt
ENG

Welcome anyone & everyone,
no matter possible injuries,
age or body type. You are
also welcomed to observe.
We are going to go through
topics such as stress signals,
ways of defending yourself
and building your
self-confidence.

Hotet mot HBTQIA+
och SRHR frågor

Ulrika Westerlund, sexualpolitisk
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utvecklingen som RFSU skulle vilja
se. Här presenterar vi delar av
resultatet, med fokus på
situationen i Skåne.

Invigning

Torsdagen den 3:e september, kl. 19:00-19:30

Årets invigning sänds från Malmö Operas makalöst
vackra huvudscen. Årets invigningstalare är Lars Henriksen,
ordförande för Köpenhamn Pride. Idoltävlande Ellie Lilja bjuder på
underhållning med sin ljuva stämma! Invigningen avslutas med ett
alldeles speciellt utdrag ur Funny Girl, en musikalklassiker om
Broadwaystjärnan Fanny Brices med Sanna Nielsen i huvudrollen.
Varmt välkomna till en sprakande invigning av Malmö Pride!

Panelsamtal
Hur flyttar vi fram våra positioner?

Ett panelsamtal som fokuserar på hur det
politiska landskapet ser ut och vilka hot
som finns mot vårt community samt de
konsekvenser som kan uppstå beroende
på vilket parti som efter valet 2022 hamnar
i regeringsposition. Vilka frågor drivs idag
och vilka frågor kommer vara aktuella efter
valet? Hur kan aktivister arbeta närmare för
att öka vår säkerhet och stärka vår position
i samhället?
Kl. 20.00-21.00
Även digitalt

Kom och lyssna på samtalet på plats eller se
det i efterhand fredagen den 4:e september.

Yahia Saleh
Aktivist

Ulrika Westerlund
Aktivist

Charlotte Bossen
Kommunalråd (C)

Socialarbetare som har
jobbat med antirasism,
intersektionalitet och
frågor som rör etniska
minoriteter, HBTQ+personer och kvinnors
rättigheter i Sverige och
Egypten.

Har varit RFSL:s förbundsordförande, och ledamot
i Transgender Europes
styrelse. 2017 var Ulrika
särskild utredare för
den statliga utredningen
Transpersoner i Sverige,
SOU 2017:92.

Driver frågor kring
jämställdhet, mångfald
och att skapa strukturer
som gör att alla människor
oavsett ursprung, könstillhörighet, sexuell
läggning eller funktionsvariation ges samma
möjligheter i livet.

Oppositionsråd för
Vänsterpartiet i Malmö.
Brinner för jämlikhet,
feminism och antirasism,
Drömmer om en jämlik
värld där alla har samma
möjligheter att leva fria liv.

Sitter i olika hälsooch sjukvårdspolitiska
nämnder vilket gör det
möjligt för Mathias att
påverka hälso- och
sjukvårdens bemötande
av HBTQIA+-personer.

Politisk aktivist, arrangör
och samordnare, alltid i
flertalet projekt vare sig
om det handlar om att
bära, bygga eller peppa.
Framåt bär det!

Emma-Lina Johansson
Kommunalråd (V)

Mathias Persson
Fritidspolitiker, Region
Skåne (S)

Busi Dimitriu
Moderator

Från kränktHur
tilljag
inspiratör
med David Zaar
nästan dog med Dan Eriksson
Kl. 20.00-21.00
20.00-21.00 Även digitalt

Same, homosexuell och man. Tre grupper som
är överrepresenterade bland självmordstatistiken
och psykisk ohälsa. Dan berättar om sin resa
från att försöka ta sitt liv, till att engagera sig i
Suicide Zero för att möta okunskapen, myterna
och fördomarna som finns kring sjävmord.

Föreläsning
Bisexualitet

Panel discussions

18.00-19.00

Även digitalt

Malin Edholm
De flesta av oss vet vad B:et i
HBTQIA+ står för, men hur är det
att vara bisexuell? En föreläsning
om hur bisexualitet osynliggörs,
sexualiseras och ifrågasätts, men
också om en ny trend av ”bi-pride”
och queerhet.

Filmvisning och samtal:

”Sämre än djur - I familjens våld”
(2009)
Mariam Taheri
20.00-21.00

En filmvisning och föreläsning om hur
homosexuella kan vara utsatta för
hederskultur och hur de ibland
behandlas i familjer och kollektivet.

Non-binary in a binary world
Presenteras av Accenture

Från kränkt till inspiratör med David Zaar
20.00-21.00 Även digitalt
En inspirerande föreläsning om HBTQIA+, självkänsla
och entreprenörskap där David talar utifrån hans
uppväxt och historia. ”De kallar mig bög” är Davids
debutbok, vilken föreläsningen grundar sig på

ENG

Elijah Kashmir Ali, Mikael Kalrsson, Ames
Karlsson, modereras av Bjarke Charlie Serritslev
20.00-21.00

A panel discussion about being non-binary
in a binary world,with activists from both
across the bridge as well as local ones.

Vi är Orlando

RFSL Malmö
RFSL Rådgivningen Skåne’
20.00-21.00

2016 miste 49 människor livet på
nattklubben Pulse i USA:s dittils värsta
masskjutning. Jonas David samtalar
med Johan Hilton om tragedin och dess
efterspel i det amerikanska samhället
och hbtq-communityt.

Sexualitet bortom kön - om fetischism,
heteronormativitet och lag

Att skriva feministisk erotik

20.00-21.00

Erotiken har blivit uppmärksammad
de senaste åren men hur mycket
queer erotik finns det? En föreläsning
om att skriva normmedveten och queer
erotik där olika kroppar, identiteter och
sexualiteter får ta plats.

David Jatko

Ett föredrag om fetischism, heteronormativitet
och lag. Sexualitet skildras ofta som dragning
till olika slags kön, men vad gör det med den
sexuella minoritet som förknippar sexuell
dragning till objekt?

Malin Edholm
20.00-21.00

Ta natten tillbaka på skejts!!
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Yes ni läste rätt! På torsdagen den 3 september
kl 20:00 möts vi upp på skates, inlines eller skateboard
klädda i ljusslingor eller annat som kan lysa upp
Malmö-natten och åker en gemensamm runda runt stan.
Vår tour guide för kvällen är kanske den häftigaste personen
på 8 hjul, Molly Blaeslid. Max antal platser är 50 st och anmälnings
formulär kommer komma upp på Malmö Prides hemsida.
Startplatsen delas med de anmälda.
Är intresset megastort så kommer vi släppa fler
platser under någon av kvällarna på festivalen. Kom, de blir kul!

Morning meditations

Digitalt -Tillgängligt under hela Pride från kl. 08.00

Jafar Superstar är en internationell modell, skådespelare, konstnär och
senast aktuell som ”Professional Unlicensed Therapist”.
I hans meditationsserie lär du dig ansluta till ditt inre helgon, samtidigt
som du kämpar mot kapitalismen och andra förtryckande strukturer.
Performativaktivism har aldrig varit så avslappnande!
Varje Pride-morgon 08:00 släpper vi meditationsvideos på
Malmö Prides YouTube.

PRIDE HOUSE

Fredag 4 september

Digitalt: White Solidarity & Allyship
Sabah Choudrey
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What does allyship and solidarity look like for white communities? This lecture creates
a space to explore power, privilege and the structures of oppression in a safe space.

Digitalt: Gay och Religiös?

Javi Lopez Medina, Micaela Kallaris,
16.00

Glimt är en liten filmredaktion som
på uppdrag av Ensamkommandes
Förbund producerar aktuella och
inspirerande filmer tillsammans
med ungdomar med olika etnisk
bakgrund. I filmen ”Gay och religiös?”
svarar Javi, Micaela och Ali på frågor
och diskuterar religion och homosexialitet.
Leder samtalet gör Khaled Al Hassan.

Digitalt: Homosexuell och muslim

Ali Sharif 16.00
Ali berättar om sina erfarenheter
kring hur det är att navigera livet som
muslimsk-och homosexuell man med
Irakiska rötter.

Puppy play för nybörjare

Pup Feng och Pup Reek. 16.00 Digital
I det här seminariet presenterar SLM
Malmö Puppy Play. Puppy play är ett
rollspel inom BDSM och fetisch-kulturen
där en eller flera går in i rollen som en valp
eller hund.

Digitalt: Poesiuppläsning
Elias Sadaq

DAN

e

ENG

16.00

Danskmarockanska Elias Sadaq är en
prisnominerad författare och poet. Han
gästar oss med poesisamlingen Gadestreger,
som bemöter sexualitet, homofobi, Islam och
de utmaningar unga med dubbla minoriteter
står inför. Elias ger en intim och nära beskrivning av konflikten mellan tro, hopp och kärlek
i en dikt som alla borde ta del av, oavsett
religionstillhörighet.

PRIDE

Lördag 5, söndag 6 september

Stadsvandring

Queersalsa

Vandring genom Malmös
HBTQIA+-historia

- utan könsroller!

Visste du att nuvarande Tandoor var en
av RFSL Malmös allra första egna lokaler?
Lär dig mer om Malmös HBTQIA+-historia
med 1 timmes stadsvandring, med ytterligare
en timmes fortsättning för dig som är riktigt
intresserade!
Samling: Scandic Triangeln
Lördagen den 5:e sep Kl. 14:00-15:00 (16:00)
Guide: Claes Gylling

Kvinnohistorisk stadsvandring
På Möllevången har de bott och verkat och
under turen lyfts de fram: politiker, författare,
entreprenörer och akademiledamöter.
Alla var de kvinnor!
Samling: Statyn vid Möllevångstorget
Lördagen den 5:e sep
Kl. 16:00-17:30
Jeanette Rosengren

Varmt välkommen till dig som är danssugen,
oavsett om du är nybörjare eller dansat salsa
tidigare.
Eira Malmros Manfrinato kommer leda dig
igenom en timmes Queersalsa som börjar
med fotarbete så du hänger med i svängarna!
Lördagen 5e september kl 14:00-15:00
ABF Malmö, Föreningsgatan 54
(dans-och musiklokaler)

Officiella festen

Visas digitalt lördagen den 5:e sep kl. 20.00

Digital Speed dating!
Förena dating med stand up! Digital Speed date
för kvinnor och icke-binära, ledd av komikern och
konferenciären Halgan. Eventet sker på Zoom,
och du kommer träffa nio dater i digitala Breakout Rooms.
Dejtar gör du på lördag mellan kl. 17.00-18.00
Anmäl dig senast fredag 4 september
kl 17.00 i formuläret som du hittar på vår facebook!

Årets digitala fest bjuder på DJ Ranya Asadi och
Sebastian Soleil Camara, ett samtal om
förlorade mötesplatser och omställningen för
artister och konstnärer med Ridwan Khardinal,
Albin Ganovic och Micaela Kallaris. Avslutar
kvällen gör Gnucci med våra absolut favoritlåtar

Digital Speed date för män och icke-binära,
ledd av sexologen Robert Jacobsson, känd
från radioprogrammet Ligga med P3. Eventet
sker på Zoom, och du kommer träffa nio dater i
digitala Breakout Rooms.
Dejtar gör du på lördag mellan kl. 1900-20.00
Anmäl dig senast fredag 4 september
kl 19.00 i formuläret som du hittar på vår facebook!

Nörd på Pride

Malmös stoltaste häng!

Under lördagen kommer Claesgatan och
Mitt Möllan gå i Pridefärger. Fryshuset,
Malmö e-sport och Mitt Möllan visar hur
vi firar Pride med en rad aktiviteter inom
spel- och ungdomskultur.

Under Malmö Prides sista dag bjuder
Mitt Möllan på Söndagshäng med god mat,
underhållning, musik och rundpingis, så tveka inte!

Plats: Claesgatan
Dag: lördag den 5:e sep kl. 10.00-18.00

Plats: Claesgatan
Dag: söndag den 6 sep kl. 11.00-15.00

Kl 13-14 spelar DJ ”be my lover”
kl 11.30-12.30 Drag Queen Story Hour.

Pride stre

et

Matchmaking
med Kalle Norwald
Sexologen och terapeuten Kalle Norwald som hjälpt
par i ”Gift vid första ögonkastet”, matchar ihop dig
med din kanske framtida partner! Under Malmö Pride
lördagen den 6 september kl. 16.00 hoppas vi på att
kärleken kommer flöda, det är trots allt Pride.
Du som har anmälde ditt
intresse, håll utkik på
mailen!

Let Kalle

!
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YOUTH PRIDE
Rörelsernas museum, Bergsgatan 20

4:e september kl 17:00-22:00

HaBiTat Q-häng!
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Plats: Rörelsernas museum
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Hemlig live akt!

Självklart blir det ingen Youth Pride utan lite spänning!
Vi har därför fixat och trixat ihop en hemlig live akt.
Detta vill du inte missa!

Plats: Rörelsernas museum 21:00-21:30

DIY Pride Merch
Alla vill ha Pride merch men alla har inte råd. Under denna workshopen tipsas du om hur du på ett
enkelt och kreativt sätt kan fixa ditt egna merch med sånt som vanligtvis går att hitta runt om dig.

Baking while Qt med Fatima Handulleh
Plats: Rörelsernas museum
Från kl 18:00

Sitter du och undrar hur en gör alla dessa extravaganta bakverk i massa olika färger?
Tänk då det med Pride som tema! Fatima Handulleh, Malmös självutnämda favvo queer
bjussar på tips och trix för att skapa de mest färgglada bakdekorationerna.

Binders workshop med Max van Midde
Plats: Rörelsernas museum 18:10-18:50
Kan även ses digital på vår Youtube

Att köpa sin första binder kan ofta upplevas som det svåraste som finns. Med denna
workshop kommer Max van Midde från HaBiTat Q gå igenom allt som handlar om binders.
Utifrån estetik, funktionalitet och hälsoaspekter där du även på förhand kan skicka in egna
frågor och funderingar till halima@malmopride.com senast den 28 aug.
OBS: märk ämnesraden med Binders.

Öppen scen
Fatina Masri

Plats: Rörelsernas museum 19:00-19:20, 20:30-20:45
Kan även ses digital på Youtube

Skriver du låtar eller spelar ett instrument? Är du poet eller vill framföra en
monolog från din favorit film? Då ska du ansöka till att få framföra din
akt på årets Youth Pride. Du ansöker genom ”Öppen scen” formuläret
på Malmö Prides hemsida mellan den 17-24:e augusti.
Urvalet för vilka sju akter som väljs till festivalen kommer väljas
av ingen mindre än musikbransch-experten Fatina Masri även
känd under sitt dj namn Djcleva. De som blir utvalda kommer
synas den 28 augusti på Malmö Prides instagram story.

Super Smash Bros turnering
Malmö E-sport

Plats: Rörelsernas museum
Från kl 18:00
Malmö E-sport annordnar smash turnering för
dem som är på plats. Hela turneringen kommer
live streamas från Malmö E-sports egna twitch kanal.

Fashion x Identity
Gabrielle Chellig

Plats: Rörelsernas museum 19:40-20:20
Kan även ses digital på Youtube

Kläderna vi bär kan hjälpa oss uttrycka vår identitet, hur vi vill bli sedda utifrån eller
bortom normer. Gabrielle Chellig som driver online secondhand butiken Gabrielles
hand, kommer hålla i denna efterlängtade workshop. Hon dela med sig av sina bästa
råd i hur du, med enkla medel, kan skräddarsy och styla dina kläder för att utsidan så
mycket som möjligt ska matcha insidan.
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Digitalt-Tillg

Friends for fun är ett queeranarkistiskt scenkonstkollektiv som i

januari 2020 hade den queera magishowen “1-2-3-4 I won’t take no
anymore”. Nu är det dags för den digitala versionen som är tillgänglig
under hela Pride.
Det gläntas på ridån till ett queert universum av dragqueenfåglar,
magikermän, talande moln och en 4,5 meter hög kanin när vi får en
smygtitt på svensk-norsk scenkonst som smälter limmet som håller
verkligheten samman. Det digitala konstprojektet lanseras i oktober och
utforskar frågor knutna till queera identiteter, pinkwashing och föreställningar om äkthet. Detta görs med inspel av queera ungdomar och i ett
originellt ljudlandskap av 80-talsinspirerad musik som framförs på synt av
två gräshoppor.

Filmvisning av 1-1

Digitalt - Tillgängligt under hela Pride

Nu har du chansen att se
Naures Sagers film 1-1.
Filmen kommer i samband
med Youth Pride finnas
att ses på våra plattformar.
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Twitter: malmopride
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