HBTQ‐dagarna i Skövde 19 – 21 september 2014
FREDAG

18.00 Regnbågsmässa S:ta Helena kyrka Svenska kyrkan i Skövde
20.00 – 00.00

DROGFRI REGNBÅGSFEST!
Vår DJ snurrar plattor och vi dansar loss hela kvällen lång. Läsk och godis/ snacks
kommer finnas för försäljning. Observera att denna fest är absolut drogfri. Alla åldrar
välkomna!

LÖRDAG

LÖRDAG

13.00

Nyeport öppnar för dagen.
Caféet kommer hålla öppet tom 17.00. Här finns det möjlighet att köpa varm och kall
dryck, samt kakor och kaffebröd. I lokalerna finns det även tillgång till pingis, bräd‐
och tv‐spel m.m.

14.00 – 14.30 Nino Mick Estradpoet,sexualpolitisk aktivist och svensk mästare i poetry slam 2013.
15.00 – 16.00 Maria Hansson Nielsen Föreläsning ”Från rikshomofob till transaktivist”
16.00 Övveraskning! RFSL Skaraborg
16.30 ‐ 17.00 Filmvisning‐ ”Fucking Åmål”
ELIN har hånglat med umgefär 70 000 killar, och tycker allting är tråkigt. Hon längtar efter att något
ska hända. JESSICA är tillsammans med MARCUS som tycker att han är tuffast i hela Åmål. JOHAN är
Marcus bästa kompis,han är dessutom störtförälskad i Elin,som tycker att Johan är töntigeftersom
han kör moped trots att han går på gymnasiet. Och så AGNES som är ensammast i hela världen och
som älskar en viss person så mycket att hjärtat nästan går sönder…
18.00 – 22.00 Filmkväll på Odeon
18.00 ‐ ”Transamerica”
Bree är en söt och respektabel kvinna som lever ett ytterst ordinärt liv,om man bortser från att hon är
transexuell och föddes i en manskropp. Varje dag slavar hon på två olika jobb och alla pengar hon
tjänar läggs undan till den stora könskorrigerande operationen. Men bara en vecka före den stora
dagen får Bree ett telefonsamtal som vänder uppoch ner på hennes tillvaro. Det verkar inte bättre än
att ett misslyckat förhållande från den tid när hon levde som Stanley resulterat i ett barn.Han heter
Toby sitter i ungdosmfängelse och är i stort behov av sin pappas stöd…
20.00 – ”Fyra år till”
Alldeles nyss varfolkpartiledaren David Holst Sveriges hetaste politiker,stilig,rolig,populär och
självskriven som Sveriges nästa statsminister. Det som såg ut att bli en självklar valseger blir istället
ett förudmjukande nederlag och Socialdemokraterna får fyra år till vid makten.När David plöstligt en
dag blir kär är inte problemet att han redan är gift. Problemet är att han blir handlöst förälskad i
Socialdemokraternas fruktade statssekreterare Martin. Hur ska David förklara för sin fru och
närmaste medarbetare Fia att han blivit kär‐ i en Sosse?

SÖNDAG
Familje‐ och anhörigdag
12.00

Nyeport öppnar för dagen.
Caféet kommer hålla öppet hela dagen. Här finns det möjlighet att köpa varm och kall
dryck, samt kakor och kaffebröd. I lokalerna finns det även tillgång till pingis, bräd‐ och
tv‐spel m.m.

12.00 – 12.30 Sagostund för regnbågsfamiljer Skövde stadsbibliotek. Biblioteket tipsar även om
böcker och filmer med HBTQ‐tema.
12.45 – 13.30 ”HBTQ för nyfikna och nybörjare”. Genomgång av begrepp och termer. RFSL
Skaraborg
13.30 – 15.00 ”Är du förälder eller närstående till ungdom som är HBTQ? Välkommen att träffa
andra föräldrar/närstående med samma erfarenhet.” Anhörigföreningen Stolta föräldrar i
Göteborg.
15.00 – 17.00 ”Hur kan en utmana kön och sexualitet genom konst?” Skapande Workshop med
aktivistgruppen RFSL Ungdom Skaraborg
Efter 17.00

Sammanfattning och avslutning av HBTQ‐dagarna.

