Västerås Pride 2018

Torsdag 28 juni
12:00 – 12:30 V
 ästerås Pride invigs av Love Prelog
Plats: Regnbågstorget (Hantverkargatan - Sigma-torget)
Transpersonen Love Prelog inviger Västerås Pride med ett tal på Regnbågstorget. Love är en Spoken
Word-artist som gjort sig ett namn på Instagram med sin normkritiska poesi. Utifrån sin erfarenhet av att
vara transman och att ha gått från flata till bög, bråkar texterna med könsbegreppets koppling till anatomi,
sexualitet, sexuell praktik och kärlek med syfte att ifrågasätta heteronormen.
12:00 – 18:00 R
 egnbågstorget öppet
Plats: Hantverkargatan - Sigma-torget
På regnbågstorget är det full aktivitet under hela Pride-festivalen. Du får se uppträdanden på scenen, har
möjlighet att prata med våra utställare om HBTQ-frågor, prata med representanter från Västerås Pride och
självklart kan du också köpa regnbågsflaggor och prideprylar till paraden.
12:00 – 16:00 F
 ärgfest med Konstlabbet
Plats: Åasen
Konstlabbet flyttar ut till Åasen under Cityfestivalen och bjuder in till färgfest! Vi målar våra känslor och
tankar i färg på plakat. Vi hjälper också till att färgsätta den stora portalen in till Åasen. Färgerna tar över och
vi målar fritt! Välkomna till Konstlabbets tält i Åasen! Arrangör: Västerås Konstmuseum
12:00 – 18:00 S
 kyltfönstertävling
Plats: Västerås City
Rösta fram finaste regnbågsskyltningen i city. Med möjlighet att vinna hotellnätter, teaterbiljetter och andra
fina priser.
12:30 – 13:00 V
 endela
Plats: Regnbågstorget (Hantverkargatan - Sigma-torget)
Vendela är 17 år gammal, kommer från Västerås och har studerat både på Artist-Clinics och på världskända
Music Institute i Los Angeles. Hon satsar fullt ut på sin artistkarriär och har siktet inställt på den
internationella marknaden. Hon har släppt singlarna ”Brilliant” … ”Don´t try to read my lips” och
”Indestructible" som rullar på svensk radio och har en kommande release av nästa singel nu i sommar. Hon
har uppträtt med både etablerade svenska artister och internationella stjärnor bland annat i Globen, i egen
show i Kina samt på en mängd olika galor och festivaler. Vendelas genre är pop med en touch av Rnb/Soul.
14:00 – 14:30 C
 enterpartiet
Plats: Regnbågstorget
Diskussion om HBTQ hela livet, bland annat inom skola, vård och äldreomsorg.
15:00 – 15:30 E
 ffeminate Baz
Plats: Regnbågstorget
Effeminate Baz heter det nya stjärnskottet som satsar på att ta över Sverige med storm, därefter världen.
Med trallvänlig pop och en stil som suddar ut gränserna mellan manligt och kvinnligt kan vi förvänta oss
spännande ting.
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Effeminate Baz är en genderfluid popartist som vill vara en förebild för de som inte vågar vara sig själva och
att sprida kärlekens budskap. Det finns redan så mycket negativitet i världen, varför inte fokusera mer på att
skapa en dialog i att vi alla är unika och har olika sätt i att uttrycka oss. Acceptans är ordet. Att artisten i
fråga skriver sina egna låtar gör att det finns en autenticitet i låtarna. Med trallvänlig pop och tonsäker
falsett garanteras du som lyssnare att få Baz låtar fast på hjärnan.
Gränsen mellan manligt och kvinnligt suddas ut, Baz klär sig i det som känns snyggt, vilket kan vara allt från
klänning till kostym till jeans, you name it. Bara fantasin sätter gränserna. Baz har redan börjat åka runt i
Sverige för att framföra sina originalverk.
17:00 – 17:30 M
 iljöpartiet – Utfrågning av Alice Bah Kuhnke
Plats: Regnbågstorget
RFSL frågar ut HBTQ-minister Alice Bah Kunke.
Vad har regeringen gjort för hbtqi-personer? Vad vill man göra framöver? Och vilka frågor får ministern när
RFSLs medlemmar själva får bestämma? Carita Widjeskog, ordförande för RFSL Västmanland frågar ut
kultur-, demokrati-, och HBTQ-minister Alice Bah Kunke.
Arrangör: RFSL Västmanland, Miljöpartiet de Gröna i Västerås
17:30 – 17:45 O
 bstinato - Västerås Feministiska Kör
Plats: Regnbågstorget
Obstinato - Västerås Feministiska Kör sjunger låtar om normer och rätten att bestämma över sig själv.
18:00 – 20:00 P
 ride-mingel för medlemmar och inbjudna
Plats: Konserthusterassen
Pris: Kostnadsfritt (OBS! Begränsat antal platser, föranmälan krävs)
Mingel för Västerås Prides medlemmar samt inbjudna. Under minglet uppträder bland annat Love Prelog
och Bonsaikvartetten. Det bjuds på mexikansk buffé och alkoholfri dryck.
Tidpunkt meddelas senare F
 ilm: Love, Simon
Plats: SF Filmstaden
Biljetter köps på sf.se
Alla förtjänar en riktigt bra kärlekshistoria. Men för Simon är det lite mer komplicerat. Ingen vet att han är
gay och han har heller ingen aning om vem det är som han har blivit kär i på nätet – bara att det är någon
som går i hans egen skola. Att reda ut dessa frågor visar sig vara både roligt, läskigt men också
livsomvälvande. Love, Simon är en varmhjärtad historia om att finna sig själv och att bli förälskad.
Regi: Greg Berlanti
Skådespelare: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel
Längd: 1:50
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10:00 – 12:00 N
 ewcomers - myndighetssamverkan runt nyanlända HBTQ-personer
Plats: Residenset, Västerås slott
Primär målgrupp: Kommuner, myndigheter och civilsamhälle
Landshövding Minoo Akhtarzand bjuder in till dialog om hur myndigheter och civilsamhälle kan samverka
runt nyanlända HBTQ-personer. Hur skapar vi trygghet för gruppen? Vilken samhällsinformation behövs?
Arrangör: Länsstyrelsen och RFSL Västmanland
Begränsat antal platser. Anmälan görs till t orbjorn.messing@lansstyrelsen.se
10:00 – 12:00 F
 rån man till människa
Plats: Karlsgatan 2
Sara Lund - Från man till människa. Föreläser och diskuterar på ett underhållande sätt de normer,
programmeringar och värderingar som styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. A
 rrangör: Region
Västmanland
12:00 – 18:00 R
 egnbågstorget öppet
Plats: Hantverkargatan - Sigma-torget
På regnbågstorget är det full aktivitet under hela Pride-festivalen. Du får se uppträdanden på scenen, har
möjlighet att prata med våra utställare om HBTQ-frågor, prata med representanter från Västerås Pride och
självklart kan du också köpa regnbågsflaggor och prideprylar till paraden.
12:00 – 16:00 F
 ärgfest med Konstlabbet
Plats: Åasen
Konstlabbet flyttar ut till Åasen under Cityfestivalen och bjuder in till färgfest! Vi målar våra känslor och
tankar i färg på plakat. Vi hjälper också till att färgsätta den stora portalen in till Åasen. Färgerna tar över och
vi målar fritt! Välkomna till Konstlabbets tält i Åasen! A
 rrangör: Västerås Konstmuseum
12:00 – 18:00 S
 kyltfönstertävling
Plats: Västerås City
Rösta fram finaste regnbågsskyltningen i city. Med möjlighet att vinna hotellnätter, teaterbiljetter och andra
fina priser.
12:00 – 14:00 P
 icknick med barnaktiviteter och buktalardockan Ellen Sockersöt
Plats: Regnbågstorget
Ta med en filt, lunch och familj eller vänner och ät picknick hos oss. Det blir lite underhållning och aktiviteter
för barn. Klockan 13 dyker buktalaren Malin Smystad upp med sin docka Ellen Sockersöt. Ellen har ett stort,
varmt och regnbågsfärgat hjärta. Hon tror på allas lika värde och hennes budskap är enkelt: ”Du är som du
är för det är du bäst på och du är kär i den du är kär i, det är inget konstigt med det”.
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13:00 – 16:00 D
 rop-in-vigslar
Plats: Domkyrkan
Drop-invigslar i Domkyrkan under Pridefredagen. Ingen förbokning krävs, Ta med er giltig hindersprövning,
legitimation och ev ring/ringar. För mer information ring 021-814600. Det finns även möjlighet att förnya
sina äktenskapslöften och drop-in-dop.
13:00 – 14:00 Q
 ueervisning: For Fashion's Sake och KLÄDD
Plats: Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2, samling vid informationen
Queervisning: For Fashion’s Sake och KLÄDD – porträtt och dräkt ur Konstmuseets samling där kläderna
spelar roll.
“For Fashion’s Sake” visar samtida nordiskt mode på gränsen till konst och “KLÄDD" visar porträtt och dräkt
ur Konstmuseets samling där kläderna spelar roll. Med normkritisk blick tittar vi på vad kläder och attribut
gör för identitetsskapande. Vad är en kropp och vilka ideal styr hur vi klär den, då och nu?
14:00 – 15:00 V
 isning
Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Välkommen att lyssna på museipedagog Lena Engström Englin berätta om två normbrytare och
rättighetskämpar från länet. Lydia Wahlström som var framträdande i den svenska rösträttsrörelsen och
levde ett annorlunda liv än de flesta, och Erik Thorsell som under mitten på 1900-talet var ledande i kampen
för homosexuellas rättigheter i Sverige. A
 rrangör: Västmanlands läns museum
14:00 – 14:30 C
 enterpartiet
Plats: Regnbågstorget
HBTQ globalt och lokalt. Om HBTQ+ personers situation i Västerås och världen.
15:00 – 15:30 F
 eministiskt initiativ
Plats: Regnbågstorget
Gita Nabavi, partiledare för F! håller tal.
16:00 – 18:00 F
 rån man till människa
Plats: Karlsgatan 2
Sara Lund - Från man till människa. Föreläser och diskuterar på ett underhållande sätt de normer,
programmeringar och värderingar som styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. A
 rrangör: Region
Västmanland
16:30 – 16:45 D
 ansare från Buenos Aros visar och berättar om sin workshop
Plats: Regnbågstorget
Sigrid, Lars och Anna-Stina från Tangoföreningen Buenos Aros kommer till Regnbågstorget för att visa och
berätta om sin workshop med rollbyte som hålls på Blåsbogården kl 17:45 - 18:45.
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17:45 – 20:30 T
 angoworkshop med rollbyte + socialdans
Plats: Blåsbogården
Prova på argentinsk tango med Tangoföreningen Buenos Aros. Alla kan föra och följa i dansen oavsett kön
eller läggning. Sigrid, Lars och Anna-Stina håller workshop i en timme. Efter det är alla välkomna att stanna
kvar på socialdans.
18:00 – 01:00 H
 otellhäng för brudar som gillar brudar
Plats: Lobbybaren Plaza
Hotellhänget Stockholm avknoppar sig nu i Västerås och drar igång Hotellhänget Västerås. Det är till för oss
brudar som gillar andra brudar. Kvinnor av alla kön är välkomna in i gemenskapen. Tanken är att det ska
vara lätt för oss att umgås men framförallt trevligt och en chans att lära känna nytt gott folk.
19:00 – 20:00 R
 egnbågsmässa
Plats: Domkyrkan
Välkommen till en inkluderande mässa som firar mångfalden och kärleken med gospelkör och predikan av
Västerås Prides egen präst Josefine Jehrlander. Prideflaggan läggs över altaret och katedralen lyser upp i
regnbågens färger.
22:00 – 22:45 F
 ristaden
Plats: Stora torget
Fristaden är ett band från Nyköping som delvis består av medlemmarna från det tidigare bandet Folktåget.
De spelar modern melodiös pop/rock på svenska med mycket energi och raka texter som har förmågan att
greppa en publik, liten som stor! 2017 skrev Fristaden Nyköpings officiella pridelåt "Happy Pride".
Se tider på SF.se F
 ilm: Love, Simon
Plats: SF Filmstaden - Biljetter köps på sf.se
Alla förtjänar en riktigt bra kärlekshistoria. Men för Simon är det lite mer komplicerat. Ingen vet att han är
gay och han har heller ingen aning om vem det är som han har blivit kär i på nätet – bara att det är någon
som går i hans egen skola. Att reda ut dessa frågor visar sig vara både roligt, läskigt men också
livsomvälvande. Love, Simon är en varmhjärtad historia om att finna sig själv och att bli förälskad.
Regi: Greg Berlanti
Skådespelare: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel
Längd: 1:50
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10:00 – 12:00 T
 ransammanspicknick
Plats: Vasaparken
Picknick med Transammans-förbundet för transpersoner och närstående. Alla är välkomna!
11:00 – 18:00 R
 egnbågstorget öppet
Plats: Hantverkargatan - Sigma-torget
På regnbågstorget är det full aktivitet under hela Pride-festivalen. Du får se uppträdanden på scenen, har
möjlighet att prata med våra utställare om HBTQ-frågor, prata med representanter från Västerås Pride och
självklart kan du också köpa regnbågsflaggor och prideprylar till paraden.
11:00 – 12:00 G
 littermingel med Miljöpartiet de Gröna
Plats: Regnbågstorget
Glittermingel och uppvärmning inför Prideparaden. Kom och värm upp inför paraden med Miljöpartiet de
Gröna i Västerås. Smycka ditt skägg, skaffa dig en snygg tatuering och gör dig redo för att glittra genom
paraden tillsammans med oss.
Vi använder av oss av biologiskt nedbrytbart glitter - så inga onödiga mikroplaster hamnar i naturen. Glitter no litter!
11:00 – 12:00 A
 nsiktsmålning för barn
Plats: Regnbågstorget
Kom och bli extra färgglad inför paraden! Med ett hjärta, en stjärna eller en fjäril i regnbågens färger. Eller
varför inte förvandla hela ansiktet till en regnbågsflagga?
12:00 – 18:00 S
 kyltfönstertävling
Plats: Västerås City
Rösta fram finaste regnbågsskyltningen i city. Med möjlighet att vinna hotellnätter, teaterbiljetter och andra
fina priser.
12:00 – 13:00 S
 amling för att gå i Pride-paraden
Plats: Stora torget
Alla som ska gå i paraden samlas klockan 12 vid Stora torget för uppställning.
Representerar du en grupp, ett företag eller en organisation vill vi gärna att ni förananmäler er på
vasteraspride.se/ga-i-paraden. Som privatperson är det bara att dyka upp och delta i paraden i den öppna
sektionen eller den/de grupper där du känner att du hör hemma.
13:00 – 14:00 P
 ride-paraden
Plats: Stora Torget till Fiskartorget
Från starten på Stora torget går vi genom staden för att kärleksfullt sprida regnbågens färger på gator och
torg. Vi går från Stora torget vidare till Vasagatan, Stora gatan, Slottsgatan och Turbinbron för att avsluta vid
stora scenen på Fiskartorget där uppträdanden tar vid. S
 e programpunkten ovan för information om samling
för dig som vill gå med i paraden.
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14:00 – 14:30 D
 J
Plats: Fiskartorget stora scen
DJ Lightsoul tar emot paraddeltagarna på Stora scenen och värmer upp inför kvällens fest.
14:30 – 15:00 M
 elanie Wehbe
Plats: Fiskartorget - Stora scen
Västeråsaren Melanie har både körat och skrivit låtar i melodifestivalen, och har även skrivit vinnarlåten
"Treading Water" som sjöngs av Chris Kläfford i Idol 2017. Just nu är Melanie aktuell med den egna singeln
"Make Room". Vi är otroligt stolta och glada över att Melanie Wehbe kommer "hem" och uppträder på
Västerås Pride.
15:30 – 16:30 V
 ästerås Roller Derby
Plats: Regnbågstorget
Medlemmar från Västerås Roller Derby visar och berättar om sporten och om hur de jobbar med
inkludering i sin förening.
21:00 – 02:00 P
 ridefest
Plats: Aros Congress Center, Evenemangshallen (entré på hörnet),
Åldersgräns: 18 år
Årets pridefest med dans, bar och häng! DJ Lightsoul levererar energi och glädje som får dansgolvet att
gunga hela natten.
Förköp: 120 kr
Biljetter i dörren: 150 kr
Köp biljetter på vasteraspride.se/fest
Se tider på SF.se F
 ilm: Love, Simon
Plats: SF Filmstaden
Biljetter köps på sf.se
Alla förtjänar en riktigt bra kärlekshistoria. Men för Simon är det lite mer komplicerat. Ingen vet att han är
gay och han har heller ingen aning om vem det är som han har blivit kär i på nätet – bara att det är någon
som går i hans egen skola. Att reda ut dessa frågor visar sig vara både roligt, läskigt men också
livsomvälvande. Love, Simon är en varmhjärtad historia om att finna sig själv och att bli förälskad.
Regi: Greg Berlanti
Skådespelare: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel
Längd: 1:50

