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Årets festival handlar om att sudda ut 
gränserna. Gränserna mellan Hetero 
och Homo, mellan bögar och flator, 
mellan Drag Kings och Drag Queens.

Vi är alla individer med samma mål i 
livet. Att älska och låta älskas. Livet är 
för kort för att slösa på fördomar och 
hat. Livet är för kort för att störa sig på 
andras sätt att leva sitt liv. Livet är för 
kort för att klandra sin omgivning.

Låt oss i alla fall ta denna vecka till att 
visa varandra vad som är att leva ett 
gränslöst liv!

Lucas Högberg, ordförande

Vem är det som 
sätter våra 
gränser? Vem är 

det som får oss att 
känna oss instängda 
och inbundna? Vem 
är det som får oss att 
inte våga synas? Vem 
är det som får oss 
att stanna innanför 
gränsen?

Jo, det är vi själva.

Varför gör vi då det?

Har vi inte allt för länge accepterat 
det faktum att delar av samhället 
ser oss som en minoritet? Är det inte 
dags att öppna vår garderobsdörr 
mot världen och välkomna in folket 
till oss? Vi behöver inte vara rädda för 
att ta steget. Vi öppnar bara famnen 
och säger:

Det är okej att vara normal!

Anledningen till att vi i år kör 
festivalen så mycket som möjligt i 
Folkets Park är just det faktum att vi 
vill välkomna.

Välkomna att fira med oss!
Välkomna att diskutera med oss!
Välkomna att möta människor med 
lika värde!

VÄLKOMMEN till
REGNBÅGSFESTIVALEN2008 

- Den gränslösa festivalen!

Delar av Regnbågsgruppen och RFSL Malmös styrelse
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22 SEPT 
MÅNDAG

Transparent
Seminarium.

Diskussion om transpersoners föräldraskap. 
Diskussion om familjen, föreställningar 
och framtid. Kom och dela med dig av 
dina erfarenheter och tankar kring HBT- 
föräldraskap.
Diskussionsledare: Olof Peteffy 

18.00-20.00
ABF

Arr: Vänsterpartiet 
Malmö

Fri entré

 

19.00-24.00
Inkonst

Arr: Doc Lounge
Fri entré

Smyginvigning!
Visning av filmen “Be Like Others” samt 
panel & eftermingel.

I Iran, ett land med strikta sociala och traditionella värderingar, straffas 
homosexualitet med döden. Trots detta är operationer för könsbyte lagligt. 
Feminina och attraherade av det egna könet, tvingade att leva i rädsla för 
vedergällning, anammar en generation av iranska unga män en identitet som 
är laglig för dem, transsexuell. I jakten efter ett ”drägligt liv” söker de sig till 
landets bästa väletablerade könsbyteskirurg, Dr. Bahram Mir Jalali.
Regissör: Tanaz Eshaghian

RFSL Malmös nye ordförande Lucas Högberg inviger årets Regnbågsfesti-
val med några väl 
valda ord. Efterdis-
kussionen leds av 
Athena Farrokhzad 
som är bosatt i 
Stockholm och är 
verksam som poet, 
litteraturkritiker och 
översättare.

Efter filmen blir det 
eftermingel och mys 
med baren öppen till 
kl 24.
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22 SEPT 
MÅNDAG

Champagne & Loppmarknad19.00-21.00
Ystadsgatan 13

Arr: SLM Malmö
Fri entré

SLM Malmö inviger festivalen med att bjuda på 
ett glas bubbel i våra spännande lokaler. Öppet 
hus med kaffe och kaka, samt loppmarknad 
för dig som har något att sälja och för dig som 
vill köpa. Alla är välkomna, köpare, säljare och 
nyfikna!

http://www.slmmalmo.se/

Skåne
Facket för Service och Kommunikation
www.seko.se

SEKO är en modern facklig organisation, vi tar frågor 
om etik, kön, etnicitet och sexuella läggningar på allvar.
Genom detta så stärker vi alla gemensamt SEKOs
trovärdighet som ett förbund som jobbar aktivt med 
jämställdhet, mångfalds- etik- och värderingsfrågor.

2� SEPT 
T I S D A G

Makten över våra kroppar – 
Makten över våra liv
Seminarium med Maria Sundin, Socionom.

18.00-19.00
ABF

Arr: KIM
Fri entré

Svensk vård av FtM och MtF i jämförelse 
med internationell praxis i det tjugonde 
århundradet. Är utredning av transsexuella 
människor i Sverige till för samhället eller till 
för patienten? Vem har egentligen makten 
över våra liv? 

Att använda intersektionalitet 
i konstnärlig praktik
Seminarium.

18.00-19.30
ABF

Arr: MFK
Fri entré

Malmö Fria Kvinnouniversitet ger en 
introduktion som följs av gemensam 
diskussion. Var med och dela idéer, metoder, 
praktiska efarenheter och teoretiska utopier. 

18.00-19.00
ABF

Arr: RFSL 
Förbundsstyrelsen

Fri entré

An African Voice

2007 hölls en stor konferens i
Johannesburg som samlade

aktivister från hela Afrika.

Den här filmen dokumenterar
grundandet av ILGA:s avdelning i 

Afrika. Vi får höra röster från
kontinenten och följa den unika 

födelsen av en sammanhållen afrikansk 
HBT-rörelse. 

Regissörer: Mathilda Piehl och
Alex Fridunger.

http://www.slmmalmo.se/
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2� SEPT 
T I S D A G

Volleyboll med Malmö 
Devilants

19.00
Österportskolan

Arr: Malmö Devilants

Malmö Devilants volleybollag bjuder dig till en 
kul lagsport som är lätt att lära. Välkommen 
att prova på! Plats: Gymnastiksalen, 
Österportskolan, Norregatan 20, ingång från 
skolgården. Klädsel: Kom i kläder och skor för 
inomhusträning.

http://www.geocities.com/devilantsrugby/

Kom och fråga ut RFSL Malmös styrelse om vad 
du vill, och samtidigt fika och inspektera våra 

nya lokaler på Gasverksgatan 11. (Mittemot Rooseum). RFSL Malmös flytt från 
Indigo har väl inte undgått någon, en epok är till ända! Välkomna att besöka 

våra ändamålsenliga och fräscha lokaler. Lyssna, debattera och gör din 
röst hörd om RFSL Malmös nystart och framtid, nu när festverksamheten 
är nedlagd.

Öppet hus på RFSL Malmö
Ställ styrelsen mot väggen!

18.00-20.00
RFSL Malmös lokaler 

Arr: RFSL Malmö
Fri entré

Poesi på Banjo
Athena Farrokhzad, Li Myrnäs, Petra 
Mölstad och Lovisa Malmgren gästar Café 
Banjo.

19.30
Café Banjo

Arr: Café Banjo
Fri entré

Athena Farrokhzad är verksam som poet, litteraturkritiker och översättare. 
Utifrån queerfeministiska, postkoloniala och socialistiska perspektiv arbetar 
hon med frågor som rör estetik och politik. Li Myrnäs läser 2a året på Skurups 
skrivarlinje. Hon Leker med ord och betydelser. Petra Mölstad  är skribent och 
musiker. Är även en av deltagarna i bandet Fabulebbs and the Sensational 
Stagedyke. Lovisa Malmgren är uttagen till att representera Malmö i 
Poetry Slam SM. Skriver slagfärdiga och 
underhållande texter. Efter klockan 20 är det 
öppen scen för alla som är sugna på att läsa 
sina egna alster!

Tis 23 sept kl 18.30

LIVE NUDE GIRLS UNITE!
Regi: Vicky Funari & Julia Query, USA 2000, 85 
min, engelsk dialog, dokumentär.
Julia Query är aktivist, standup-komiker, lesbisk och 
strippa på klubben Lusty Lady. Efter problem med 
diskriminerande och orättvis behandling, rasism, 
säkerhetsfrågor och brist på sjukpenning bestämmer 
sig Julia och de andra tjejerna att bilda den första 
fackföreningen för strippor. Dokumentären berättar 
tjejernas personliga historier och deras kamp på och 
bakom scenen.

Ons 24 sept kl 18.30
DEN HÄR BYN BEHÖVER EN DÖD
Regi: Ana Cristina Monroy, Colombia 2007, 48 
min, eng text, dokumentär.
Under namnet Stephany lever Jesús Emilio “Churre” 
som transvestit i en sluten, homofobisk och margin-
aliserad miljö i Colombia. Dokumentären handlar om 
Stephanys svåra väg, om hennes tro, smärta och ens-
amhet i en machovärld där hon bryter mot alla tabun.

Tor 25 sept kl 18.30
EN SÅPA
Regi: Pernille Fischer Christensen, Danmark 
2005, 104 min.
Veronica sitter oftast troget bänkad framför en 
TV-såpa som hon följer slaviskt. I övrigt har hon fullt 
upp med att hålla sig sminkad och rakad, i spänd 
förväntan om besked om könsbytesoperation. I 
hennes lägenhet passerar en ström av herrar, för vilka 
Veronica ställer upp med sexuella tjänster. Charlotte 
har lämnat sin pojkvän och flyttat in i första bästa 
lägenhet. Där bor hon bland lådor och flyttkartonger, 
medan diverse män passerar revy. En dag behöver hon 
hjälp med att flytta en säng, och ringer på hos gran-
nen, den transexuella Veronica. Musik av The Knife, 
Antony and the Johnsons och norske Thomas Dybdahl. 
Vinnare av Silverbjörnen vid Berlin Filmfestival 2006.

REGNBÅGSFESTIVAL på Biograf Panora
S:t Gertrudsgatan 4, www.panora.nu
Biljettpris: 50 kr (+ medlemskort som är gratis)
Arrangörer: Folkets Bio Malmö, Regnbågsfestivalen, Imagenes del sur, 
Folkuniversitetet.

Fre 26 sept kl 18.30
KORTFILMSPAKET - DIVERSA
(Diversa organiserar årligen Argentinas Interna-
tionella HBT Filmfestival.)

A LA ORILLA
Regi: Martín Turnes, 2004. 17 min. Fiktion. 
Engelsk text.
Tolvåriga Ignacio lever under våldsamma familje-

förhållanden: hans mamma lider av depression 
och hans pappa är våldsam. Ignacio leker med sin 
lillasyster, de gör handarbeten och klär ut sig. Han 
känner sig attraherad till Ezequiel i skolan, och när 
hans pappa får reda på detta försöker han prata med 
sin son, men då är det redan för sent.

BESOS SIN FUTURO
Regi: Martín Deus & Juan Chappa, 2004. 10 min. 
Fiktion. Engelsk text.
Ivana och David befinner sig på ett hotellrum. De 
lärde känna varandra för ett tag sen och har bestämt 
sig för att ha sex för en natt. Men det som från början 
ter sig vara något enkelt, visar sig vara en omöjlighet 
då en viktig ingrediens saknas: åtrån.

ABRIL 
Regi: Christian Pineda, 2005. 4 min. Fiktion. 
Engelsk text.
Ett speciellt möte mellan två kvinnor som varje natt 
delar arbetsplats, men med väldigt skilda roller.

NOCTURNO
Regi: Martín Deus & Thiago Carlan, Argentina/
Brasilien 2007. 3 min. Fiktion. Engelsk text.
Som en tänd stubin löper åtrån nedför gatorna i en 
sovande stad, och får ögonen att gnistra på de tillfäl-
liga älskande som kommer i dess väg.

NICK: CHICO_OSTRA
Regi: Fabio Junco, 2004. 9 min. Fiktion. Engelsk 
text.
Två unga killar går in på CHAT GAY. En befinner sig 
i sin egen värld, framför datorn. Den andra sitter på 
ett Internet café, serverad av en ung koreanska. En 
kontaktmöjlighet öppnas för de två unga killarna.

LESBIANBANDA – Abriendo grietas 
en el silencio
Regi: Ana Rubiolo, Cecilia Galasse & Kekena Cor-
valán, 2007. 22 min. Dokumentär. Engelsk text.
Den här kortfilmen utforskar vägen för synliggörande 
och politisk konst som en grupp lesbiska kvinnor reser. 

AÑO NUEVO PARA LAURA
Regi: Graciela de Luca, 2007. 20 min. Fiktion. 
Engelsk text.
Det är nyårsnatten. Laura har bestämt sig för att 
stänga alla dörrar till omvärlden, alla utom den ge-
nom vilken hon kommunicerar med en ny och underlig 
älskare vilken hon än ej mött förutom i chat-rummet.

http://www.geocities.com/devilantsrugby/
www.panora.nu
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2� SEPT 
ONSDAG

Invigningsgala!

Regnbågsfestivalen 2008 
invigs med gala i Folkets 
Park. Det blir tal, show 

och artister på Stora Scenen, bla 
Rickard Söderberg, Safe6.nu med 

FAQ mfl. Invigningstalare: Maria 
Wetterstrand, språkrör 

för Miljöpartiet.

Gå in på
www.rfsl.se/malmo/ 

för att se de senaste 
uppdateringarna!

17.00-19.00
Folkets Park

Arr: RFSL Malmö
Fri entré

Ett samhälle fritt från sexism 
och homofobi – Utopi eller 
möjlig framtid?
Seminarium.

Samtal med vänsterpartiets riksdagsledamot 
Josefin Brink om visioner, feminism och HBT-
politik.

Samtalsledare: Hanna Thomé, aktivist Café 
Vana.

18.00-19.30
ABF

Arr: Vänsterpartiet Malmö
Fri entré

Josefin Brink

2� SEPT 
ONSDAG

Svenska HBT-lagar bland 
Europas bästa
Seminarium.

Bengt Held, fd kommunfullmäktigeledamot i Malmö och nu engagerad i 
Amnesty för HBT-rättigheter presenterar sina två nya HBT-rapporter som flera 
dagstidningar haft artiklar om i sommar. Dels en rapport om den juridiska 
situtionen för HBT-personer i Europas olika länder. Dessutom en rapport om 
riksdagspartiernas, sverigedemokraternas och ungdomsförbundens HBT-
åsikter idag. Efteråt blir det givetvis möjlighet till diskussioner.

19.00-20.00
ABF

Arr: Bengt Held
Fri entré

Könskorrigering för MtF 
transsexuella kvinnor
Workshop med Maria Sundin, Socionom.

20.00-21.30
ABF

Arr: KIM
Fri entré

Workshop för Dig som funderar på att gå 
igenom könskorrigering. Presentation av 
behandlingar och operationer för TS kvinnor. 

Fotodokumentation av en operation av Dr. 
Gunnar Kratz på Karolinska sjukhuset 

i Stockholm. Efter inledningen 
diskussion om egna erfarenheter och 
förväntningar.

http://www.kim.nu/

Dr Queer
En talkshow om heteronormativitet och 
polyamori.

19.00-20.00
ABF

Arr: De Gröna & Grön 
Ungdom i Malmö

Fri entré Alexander Chamberland (AKA Dr Queer) 
Löser dina problem och svarar på dina frågor 

kring heteronormativitet och polyamori i sin normkritiska talkshow Dr 
Queer. Förvänta dig freudiansk psykologi, amerikansk självgodhet och en 

stor dos humor.

www.rfsl.se/malmo/
http://www.kim.nu/
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Suga kuk är skönt och säkrare sex om 
du undviker sperma i munnen. Vill Du 
vara ännu säkrare använd kondom.

2� SEPT 
ONSDAG

Underwear Party
För alla som gillar kalsonger, jockstraps 
och underkläder. 

Insläpp
20.00-21.00

Ystadsgatan 13
Arr: SLM Malmö

Entré: 40:- Alltså tid för 
lättklädda 

killar och heta möten män emellan. 
Dresskod: Kalsonger, jockstraps eller andra 
underkläder, boots, kängor och grova skor. 
Du klär om när du kommer. Endast män!

Indigo likes it Deep

Den nya klubben Club Divine inviger 
Regnbågsfestivalen med fest och show! Artist 
presenteras på hemsidan www.clubdivine.se

23.00-03.00
Deep

Arr: RFSL Malmö
Entré: 80:-

60:- för medlem i RFSL

www.clubdivine.se
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2� SEPT 
TORSDAG

17.00-18.30
ABF

Arr: KIM
Fri entré

Victoria Drefvenborg, från föreningen KIM - Kön Identitet 
Mångfald, presenterar en historisk exposé som går långt tillbaka 
till förkristen tid, genom kulturer, folkslag och kontinenter.

Transhistorik
Är könsöverskridande i olika former 
något nytt?

Malmö Devilants rugbylag bjuder dig 
till en kul lagsport där alla har en plats. 
Välkommen att prova på!

Plats: Limhamnsfältet, den 
amerikanska fotbollsplanen (titta efter 
regnbågsflaggan).

Klädsel: Kom i kläder och skor för 
utomhusträning.

http://www.geocities.com/devilantsrugby/

17.00
Limhamnsfältet

Arr: Malmö Devilants

Rugby med Malmö Devilants

Måla din tröja!17.00-20.00
RFSL Malmös lokaler

Arr: RFSL Ungdom Malmö
Fri entré

Inför årets paradtåg vill ungdomsdistriktet 
att medlemmarna skapar tillsammans. Ni får 
en egen tröja och skvätter, fingermålar och 
kladdar på den i alla möjliga färger! Skapa 
din egen tematröja och få chans att måla 
paradbilen. Är detta kanske ditt första möte 
med oss? Välkommen!

Priser för t-shirt och målning:
Medlem: 0:-
Icke medlem: 40:-
OBS! Begränsat antal t-shirts.

2� SEPT 
TORSDAG

The Kuchus of Uganda är en film 
som handlar om ett gäng radikala 
hbt-aktivister i ett land som 
kriminaliserar homosexuella 

handlingar. Under en månads tid har filmaren 
Mathilda Piehl följt och intervjuat Kampalas 
modiga queerkrigare. Filmen visar hur dödshot 
från akademiker, religion och kolonialhistoria 
påverkar aktivisternas vardag. Men också hur 
medlemskapet i queerfamiljen fyller vardagen 
med fest och kärlek.

Regissör: Mathilda Piehl

17.30-19.00
ABF

Arr: RFSL 
Förbundsstyrelsen

Fri entré

The Kuchus of Uganda
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2� SEPT 
TORSDAG

18.30-19.30
ABF

Arr: Malmö Högskola/RFSL
Fri entré

Män som säljer sex
Föredrag
“Prostitution är ett komplicerat samhälls-
fenomen. Stort fokus ligger i vårt samhälle och 

samtid på kvinnor som säljer och män som köper. Ofta föreställer vi oss 
kontanter mot sexuell handling med kundens utlösning som mål. Vi vet 
numera att fler män än kvinnor i yngre generationer gjort erfarenheten 
att ha sex mot ersättning. Men vi har lite kunskap om dessa män för 
närvarande. Vilka motiv kan dessa män 

ha? Hur kan man förstå dessa mäns rationella 
val att gå in i en stigmatiserad och riskutsatt 
verksamhet? Vad kan “ersättning” vara? 
Vad är “sexuell handling” som säljs? Kan ett 
begrepp som “äventyrlighet” vara användbart 
i ett skadeförebyggande arbete? Dessa kan 
vara några frågor som diskuteras.” Niklas 
Eriksson är doktorand och adjunkt vid Hälsa 
och samhälle. Han deltar i forskarnätverket 
Kön sexualitet och socialt arbete som finns 
vid Malmö högskola. Hans huvudsakliga 
forskningsintresse är män som säljer sex. Hans tidigare yrkeserfarenhet från 
bl a RFSL rådgivningen Skåne som socionom innehåller förebyggande socialt 
arbete inom området sexuell hälsa.

Foto: Malmö högskola/Pierre Mens

The Big Bög Show
- eller vem släppte ut dig ur garderoben?

Har du fördomar om homo- och bisexuella? Bra! 
Våga bli av med några av dina fördomar och 
kanske få några nya på köpet. En berättelse om 
hur det är att vara ung och upptäcka att man 
kan bli kär i någon av samma kön! Om alla de 
svårigheter och dråpliga situationer en komma-
ut-process kan föra med sig. Men framförallt 
är detta en historia om kärlekens styrka att 
övervinna alla svårigheter. Efter föreställningen 
blir det 40 minuters eftersits med skådespelaren
och regissören. Med Anders Kungsman, regi av 
Per Ullberg.

19.30-
20.45

ABF
Arr: Öresunds-

teatern
Fri entré
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2� SEPT 
TORSDAG

Självets Garderobiär 
Transpraktiker, begripliga genus 
och möjligheten att tala om queer 
socialpsykologi.

Inom queerteorin har det länge talats om genus som ett “görande” men ofta 
har detta gjorts med ett relativt abstrakt och filosofiskt språk. Vad händer 
med queerteorin när den överförs till ett sociologiskt eller socialpsykologiskt 
sätt att tänka och tala? Vad  innebär tanken om maskulinitet och femininitet 
som ett “görande” när detta förstås som en social praktik? Hur hänger detta 
“görande” samman med olika sociala, kulturella och språkliga “spelregler” för 
kön,  genus och sexualitet? Dessa är frågor som Martin Berg (filosofie doktor 
i sociologi och verksam som universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet 
och Högskolan i Halmstad) kommer att diskutera med utgångspunkten 
tagen i sin doktorsavhandling “Självets Garderobiär: Självreflexiva 
genuslekar och queer socialpsykologi” från 2008. Samtalet kommer att 
beröra både teori och en större empirisk undersökning i vilken transvestiters 
självpresentationer på nät-gemenskapen qruiser.com står i centrum.

18.30-19.30
ABF

Arr: RFSL Malmö
Fri entré

Golden Ladies Café18.00-21.00
RFSL Malmös lokaler

Arr: Golden Ladies Södra
Fri entré

Golden Ladies håller café för 
homo- och bisexuella kvinnor 
över 40.

Ny bild till Qruiser!18.30-20.30
RFSL Rådgivningen Skåne

Arr: Safe6.nu i samarbete med 
Qruiser

I kväll kan du få en 
lockande bild till 
Qruiser! Vi har hyrt 

in en professionell fotograf som tar bilder av dig, helt 
gratis. Missa inte tillfället. Vi bjuder på fika! För killar 
18-25 år som gillar sex med andra killar.

2� SEPT 
TORSDAG

Hatbrott
Seminarium.

Kom och lyssna till hur polisen arbetar med 
hatbrott. Hur arbetar polisen med hatbrott 
och hur uppmärksammar man hatbrottsmotiv? 
Ett brottsoffer utsatt för hatbrott berättar om 
sina upplevelser i samband med rättsprocessen. 
Avslutande debatt under temat: Våga fråga. 
Deltagare: Anneli Svensson RFSL, Susanne 
Gosenius Polismyndigheten i Skåne, 
kommissarie Stina Karlgrund och Chris 
Jonsson. 

19.30-20.30
ABF

Arr: Polisen Skåne 
och RFSL
Fri entré

19.30-22.00
ABF 

Arr: RFSL Malmö
Fri entré

Hitta gränser och
kommunicera dem
Workshop
En sexuell gräns är inte konstant, det som är 
fantastiskt en dag kan vara helt fel en annan 
dag. Med en person kan vi vilja göra en sak, 
men en annan något annat. I workshopen 
jobbar vi med att hitta gränser och formulera 
dem - inte nödvändigtvis som ett JA eller ett 
NEJ, utan som det också kan kännas: “nej, men 
det här istället” eller “ja, men lite lösare tack”. 
För att kunna prata om våra gränser hittar vi 
metoder för att kunna känna var gränserna 
går, det kommer vi också jobba med i work-
shopen. Med och av Anna Fock.

Anna Fock spenderade sommaren 2008 i San 
Francisco med att upptäcka så mycket nytt som 
möjligt om sex och sexualitet. Hon praktise-
rade också hos sin stora idol, sexologen/
konstnären Annie Sprinkle. Max 10 deltagare 
per workshop. Även fredag den 26.

Malmö
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2� SEPT 
F R E D A G

Intersex
Föreläsning

Hur bestämmer man könstillhörigheten hos 
intersexuella? Hur vanligt är det att man föds med ett intersexuellt syndrom? 
Hur upplever intersexuella sin uppväxt och sitt vuxna liv? Föredraget ger en 
kort presentation av olika intersexuella syndrom, och belyser hur sjukvården 
har sett på intersexualism när det gäller medicinsk behandling och kirurgi.

19.00-21.00
ABF

Arr: INIS
Fri entré

Hedersvåld, finns det?
Seminarium.

17.30-18.30
ABF 

Arr: Kulturtidskriften Mana
Fri entré Hedersvåld och hederskultur uppfattas handla 

om invandrarnas kultur och behov av kontroll 
över sina döttrars sexualitet. Men vad kallas det när familjer kontrollerar 

och bestraffar sina barn som är homo- eller bisexuella? Manas redaktion vill 
vidga begreppet och manar till att kalla saker vid deras rätta namn. Diskussion 
och samtal kring hedersvåld som begrepp.

17.30-20.00
ABF 

Arr: RFSL Malmö
Fri entré

Hitta gränser och
kommunicera dem
Workshop (se detaljer på sidan 19)

Queerfeminist
Föreläsning.

Genusverket ger en introduktion till 
Queerfeminism. Vi presenterar begrepp som är 
centrala för att förstå queer och feminism och 
gör en historisk tillbakablick över queer- och 
jämställdhetsarbetet. Genusverket drivs av 
Vanja Carlsson och Mikael Almén. Vår 
målsättning är att på ett tillgängligt och 
underhållande sätt leverera föreläsningar 
på teman som jämställdhet, 
likabehandling och demokrati.

19.00-20.00
ABF

Arr: Genusverket
Fri entré

Foto: Ivar Boson

Gnida fittorna mot varandra
är glatt, skönt och säkrare sex.

KOMIKONDOM
.COM
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2� SEPT 
F R E D A G

Kyss Min Plysch
En hisnande humorföreställning om Dig, 
Din mamma och alla Du någonsin legat 
med!

21.00-22.00
Tangopalatset

Arr: RFSL Malmö
Entré: 120:-

80:- för RFSL-
medlemmar

Av och med: Helena Sandström 
(You give gay people a bad name!) 
och Moa Svan (P3 Homo/P3 Star).

Produktion: Viktorias Sekret med 
stöd av Sensus och Svenska Kyrkan.

REGNBÅGSFESTIVALEN2008

TANGOPALATSET
2�.00-0�.00
Entré 1�0:-
RFSL-Medlemmar 100:-

Presenterar årets stora

ÅÅTjejfes
t!

En fest för tjejer och kvinnor av 
alla kön och deras vänner!

Filmvisning:
Stay in Shape for Feminism

Ca 2�.00 på scen:
Fabulebbs and the Sensational 
Stagedyke

Foto: Anki Bengtsson, YeLaH

2� SEPT 
F R E D A G

S/M
För dig som gillar S/M eller är nyfiken.

Dresskod: Läder, jeans, gummi, army, sport 
mm. Endast män!

Insläpp
22.00-23.00

Ystadsgatan 13
Arr: SLM Malmö

Entré: 40:-

Heterofil - En Heterosexuell 
Cabaret (Premiär)

19.30
Teatr Weimar

Arr: Teatr Weimar
Entré: 120:- Genom språket kan vi marginalisera det

normaliserade och normalisera det 
marginaliserade. Homosexuell, svart och kvinnlig är ord som 
från och med nu ersätts med heterosexuell, vit och manlig.
Manuskript och inscenering: Christina Ouzounidis.
Läs mer på http://www.teatrweimar.se/

http://www.teatrweimar.se/
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PARAD med PARADGALA!
Lördag 27 sept kl 13.00, Stortorget

I år har Paradrutten vänt helt om! Paraden 
avgår kl 13.00 från Stortorget, och anländer 
till Folkets Park ca kl 15.00.

Efter paraden samlas vi alla i parken för tal 
och underhållning av olika artister från stora 
scenen.

Gå in på www.rfsl.se/malmo/ för att se de 
senaste uppdateringarna!

2� SEPT 
LÖRDAG

ÄKTA - kärlek politik jobb
Utställning av Elisabeth Ohlson Wallin

I utställningen i Fotografins rum visas såväl 
kommersiella bilder som hennes mer politiska 
verk. Se annons på sidan 16

21.00
Fotografins rum, 

Kommendanthuset, 
Malmö muséer

Entré: 40:-
RFSL-medlemmar får fri 

visning 12 okt kl 14.00

Glitterfrukost med 
Vänsterpartiet

Kom och ät frukost, gör plakat, blås ballonger 
och pynta dig inför regnbågsparaden! 
Vänsterpartiets expedition, Nobelvägen 51.

09.30
Nobelvägen 51

Arr: Vänsterpartiet 
Malmö

QX GayMap
Dagsfärskt program till Regnbågsfestivalen!

www.qx.se/gaymap

www.rfsl.se/malmo/
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2� SEPT 
LÖRDAG

Insläpp
22.00-24.00

Ystadsgatan 13
Arr: SLM Malmö

Entré: 60:-

22.00-03.00
Inkonst

Arr: Combustion
Entré: 150:-

120:- för medlem i RFSL
Förköp: Café Banjo & 

Miss Juniversum

Combustion Queer Feminist 
Party
Live: INVINCIBLE [Hip Hop-Detroit|USA]
VICIOUS IRENE [Riot Grrrl|Punk-Gbg]
DRAGON KINGS [Malmö]

Då var det dax att ta på sig glittret, 
läppstiftet, boan och mustaschen igen. I äkta riot grrrl anda exploderar 
Combustion i en sekret av Electro, Riot, Nu Rave, Hip hop och queerpunk. 
Här står alltid den alternativa musiken i focus. Combustion är kända för 
att bjuda på det där lilla extra. Allt handlar om kärlek och respekt. 

Se annons på sidan 26!

23.00-05.00
Chokladfabriken

Arr: Wonk
Entré: 150:-

Förköp: Café Banjo, JC Söder-
tull, Tjallamalla & Masken [DK]

Stora Pridefesten
På scen: Baccara!

Nypremiär med Cabaret Moulin, Karaoke with 
Belinda mm. Se annons på sidan 28!

Klä upp dig och kom till 
veckans mest spännande fest 
- En häftig avslutning män 
emellan - Party! På Szene: 
Showgruppen med “Gåssjön 
- Hämnden”, Den tyska 
versionen. Dresskod: Läder, 
jeans, gummi, army, sport mm. 
Endast män!

Oktoberfest mit Szene
Vi firar regnbågsfestivalen med 
Oktoberfest!
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28 SEPT 
SÖNDAG

Diskussion om lesbiskt 
föräldraskap 
Föredrag.

11.00-13.00
Café Banjo

Arr: Öppna Förskolan
Fri entré

En gång i månaden hålls en öppen förskola 
för regnbågsfamiljer i Familjens Hus lokaler, 
precis utanför Folkets Park i Malmö.

Kicki Renberg och Hanna Thomé, båda 
lesbiska mammor och initiativtagare, 

inleder till en diskussion kring såväl 
de svårigheter som den glädje 

som är förknippat med samkönat 
föräldraskap.

Barnkalas!

HBTre och Stolta föräldrar anordnar barnkalas i 
RFSL:s lokaler på Gasverksgatan 11.

14.00-16.00
RFSL Malmö

Arr: HBTre och Stolta föräldrar
Fri entré

Illustration: Anneli Tillberg, källa: JämO

Utsatt för hot och våld?

Ring oss 020-34 13 16

www.rfsl.se/brottsoffer
boj@rfsl.se

Annons 128x86.indd   1 08-03-18   13.50.55
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Säkrare sex kan du ha med vem som 
helst, var som helst och när som helst.

SAMARBETSPARTNERS
ABF Malmö
Café Banjo
Café Vana
Chokladfabriken
Club Divine
Club Wonk
Combustion
Deep
Doc Lounge
Genusverket
Golden Ladies
Grön Ungdom
HBTre
INIS
Inkonst
KIM
Kulturtidskriften Mana
Malmö Devilants
Malmö Fria Kvinnouniversitet
Malmö Högskola
Malmö Muséer
Miljöpartiet
Miss Juniversum
Panora
Polisen Skåne

Qruiser
QX
RFSL Förbundet
RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL Ungdom
SLM Malmö
Stolta Föräldrar
Teatr Weimar
Vänsterpartiet
Öresundsteatern

Besöksadress: Gasverksgatan 11 = Postadress: Box 2, 201 20 MALMÖ
Tfn: 040-611 99 62 =malmo@rfsl.se =www.rfsl.se/malmo

ARRANGÖR

Grafisk form och omslagsfoto: www.hoffpix.com
Tack till moas.nu. Tryck: Tryckfolket AB Malmö 2008

Malmö

Med reservation för ändringar. Gå in på www.rfsl.se/malmo för att 
ladda ner senaste versionen av Regnbågsprogrammet.

http://www.rfsl.se/malmo/



