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SE VÄRLDEN: SE UT
FEST. MUSIK. FÖRELÄSNING. SAMTAL. AKTIVISM. FRIZON. DANS.
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Sponsorer

Samarbeten

Norrköping

Stort tack

till alla våra samarbetspartners, sponsorer, volontärer, eldsjälar och vänner –
utan er vore inte Norrköping Pride möjlig att arrangera!
All kärlek till er! För mer information:
facebook.com/norrkopingpride.se
norrkopingpride.se

Norrköping

Norrköpings
Festival

2013

27 april - 19 maj

Maria Stenström
Ieva Sargautyte
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Arrangörsgrupp
Norrköping Pride 2013
Formgivning

Ieva Sargautyte, Maria Stenström
konst

Maria Ackerfors och MVS
Marknadsföring

Carina Milde, Desireé Ljungcrantz,
Ellen Larsson, Emelie Månsson och
Idriz Idrizi
information & talespersonskap

Ellen Larsson och Emelie Månsson
Program

Carina Milde, Desireé Ljungcrantz,
Ellen Larsson, Emelie Månsson, Idriz
Idrizi, Ingrid Esbjörnsson, Maja
Engström och Sofia Lindblom
efterfesten

Anna Lång, Desireé Ljungcrantz,
Ellen Larsson och Emelie Månsson
kärngrupp

Johanna Övling, Katarina Ljungdahl
och Rickard Eriksson
norrköping prides styrelse 2013

Carina Milde (ordförande), Ellen
Larsson (vice ordförande), Desireé
Ljungcrantz (kassör), Milla
Ljungcrantz (sekreterare) och
Emelie Månsson (ledamot).

Fönstret
Du ser ut genom fönstret. Där utanför
finner du ett myller av platser, människor,
horisonter, murar, dalar, slingriga stigar
och öppna fält. Hur du skapar mening
i det du ser beror på fönstrets karaktär.
Kanske är det slätt eller buckligt, tonat
eller klart, kanske krackelerat eller nyblåst, öppet eller stängt? Hur ser ditt
fönster ut och hur ser du ut genom ditt
fönster?
Innanför fönstret finns du. Det som
får ditt hjärta att klappa, dina tankar att
snurra eller dina axlar att sjunka påverkar
hur du ser på och skapar din egen värld.
Ibland reflekteras ljuset i fönsterglaset
så att du möter din egen spegelbild. Är
blicken du möter stadig eller vacklande,
likgiltig eller glad, sorgsen eller är den
kanske nyfiken? Den spegelbild du ser
är också avgörande för hur du formar
bilden av andra och bilden av världen.
Med temat Se världen: Se ut vill
Norrköping Pride 2013 synliggöra blicken i fönstret. Hur ser vi på oss själva,
varandra och omvärlden? Vi vill öppna
upp för diskussion och nya tankar kring
solidaritet, kultur, kärlek och den ge-

mensamma kampen för allas rätt att vara
den de är och vill vara. Vi bjuder därför
in till en helg fylld av musik, film, föredrag, samtal, konst, dans, fest, tal, slöjd,
teater, högläsning och workshops.
Låt oss öppna fönstret och se världen
på nytt!
Ellen Larsson & Emelie Månsson,
talespersoner för Norrköping Pride

Foto: Janne Forsby
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N ÖSTGÖTATEATERN

AN
SGAT
UNG

H KONSTFORUM

Torsdag
18.00–20.00 | Men hur ser du ut egentligen?! – Vernissage (32)
Galleri Kronan

14.15–15.45 | Förskjutningar – workshop med regissören och dramatikern
Nasim Aghili (2)

21.00 | Östgötateaterns Talkshow +
Norrköping Pride = Don’t miss (47)
Östgötateatern

ABF

18.00–01.00 | Bang + Fronesis +
Galago = Norrköping Prides officiella
förfest! (27)
Dynamo

Fredag
Dress up/Klä på: en fotoutställning
(21)
Arbis

12.00–16.00 | Men hur ser du ut egentligen?! – Konstutställning (33)
Galleri Kronan

13.00–14.00 | Närhet, beröring och
skapandet av den önskvärde (hetero-)
sexuelle äldre mannen – föreläsning
med Linn Sandberg (1)

16.00–17.30 | Maria Sveland om sin
bok Hatet. En bok om antifeminism
(11)
Arbetets museum, Folksamsalen

17.00–19.00 | Konstutställningar (36)
Konstforum

17.45–18.30 | Lägeskoll: Sverige! – Ett
samtal med Kawa Zolfagary och Ulrika
Westerlund (12)
Arbetets museum, Folksamsalen

18.00 | Stolt och helig – en regnbågsfanfar till kärleken och människan (44)
S:t Olai kyrka

19.00–19.30 | Invigningen! (13)
Arbetets museum, Entrén

ABF

14.00 | Sagostund på bibban (43)
Norrköpings stadsbibliotek

20.00–01.00 | Pridepub med queerquiz (46)
Trappan
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Lördag
Dress up/Klä på: en fotoutställning (21)
Arbis

11.00 | Queerfrukost med högläsning
ur böcker från Olika Förlag (34)
Galleri Kronan

11.00–20.00 | Konstutställningar (36)
Konstforum

11.30–12.15 | Alternativ singer-songwriterduo spelar queer folk, glam och
alt-country (14)

12.45–13.45 | Queercovers (15)
Arbetets museum, Café Strykjärnet

13.30-14.45 | Trygga mötesplatser för
HBTQ-ungdomar (9)
ABF

Arbetets museum, Café Strykjärnet

11.00–11.40 | Din värld, min omvärld
– varför har historien en förmåga att
upprepa sig? – En föreläsning med
Lars S. Jansson (7)

12.00–12.30 | Bitterfittorna talar ut!
(8)

Konstforum, Galleriet

ABF

ABF

11.00–16.00 | Fri stad? Berättelser om
vardagsliv i Linköping (4)

14.00 | Fröken Julie av Eva Zettervall
presenteras av konstnären (37)

12.00–14.30 | Berättelser som berör –
att komma ut som HBTQ-person (41)
Noaks Ark

15.00–15.30 | Dödsstjärnan, men inte
ens en bomb kan rubba solnedgången
(28)
Teater Bråddgatan 34

ABF

11.00–16.00 | Infotorg och Pridebutiken (3)

12.00–15.00 | Men hur ser du ut egentligen?! – Konstutställning (33)
Galleri Kronan

ABF

11.00–16.00 | Man tackar aldrig nej
till kärleken (6)

15.00–16.00 | En oskriven historia och
om kvinnan som konstnärinna – Visning av utställningen (42)
Norrköpings Konstmuseum

12.00–17.00 | Noaks Ark och RFSL
Norrköping bjuder in till café (40)
Noaks Ark

15.00–16.00 | Pixie (16)
Arbetets museum, Café Strykjärnet

ABF

11.00–16.00 | Slöjda queert – kreativ
workshop (5)
ABF
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12.15–12.45 | Bolivia Kommittén
Norrköping, danser från Bolivia (17)
Arbetets museum, Laxholmskällaren

15.00–16.30 | My Way Out! RFSL
Norrköping berättar (10)
ABF

söndag
15.15–16.15 | Alexandra och skillnaden – film och samtal om trans
(18)

17.30–18.45 | Dragworkshop med Kill
Your Darlings (30)
Teater Bråddgatan 34

Dress up/Klä på: en fotoutställning
(21)
Arbis

Arbetets museum, Laxholmskällaren

15.30–16.30 | Sexuell läggning avgör
patientavgiften? (19)

18.00 | Öppet samtal om normer och
genuskonstruktioner i Fröken Julie (39)
Konstforum, Galleriet

12.00–16.00 | Men hur ser du ut egentligen?! – Konstutställning (33)
Galleri Kronan

Arbetets museum, Alvarummet

19.00 | Queerfilmquiz (23)
16.00 | “Oh it´s a beaver” och ”Jag
orkar inte knulla längre. Vill du ha en
väska?” – Fotografi och presentation
av Gisela Schink (38)
Konstforum, Studion

Broadway Konditori, Källaren

19.00–22.00 | Love is the Message
(24)
Broadway Konditori

13.00–15.00 | Men hur ser du ut egentligen?! – Öppen bildverkstad och
visning av konstutställningen (35)
Galleri Kronan

15.15–16.32 | Frihet bakom galler (25)
Cnema

16.00 | Revolverteaterns workshop
(29)
Teater Bråddgatan 34

19.30 | Kärlekens nyanser – musik och
färg om liv och kärlek i olika former
(45)

17.00–18.38 | Den gröna cykeln (26)
Cnema

S:t Olai kyrka

17.00–17.15 | Mona Sahlin håller
Norrköping Prides to be continuedtal (20)

22.00–03.00 EFTERFESTEN (31)
Dynamo

Arbetets museum, Entrén

17.00–19.00 | Kort och Queert! (22)
Broadway Konditori, Källaren
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programpunkter
A

ABF

1. Närhet, beröring och skapandet
av den önskvärde (hetero-)sexuelle
äldre mannen. Föreläsning med Linn
Sandberg
Ömmare, mer hänsynstagande, mer
beröring och mer av hela kroppen –
detta är några av de sätt äldre heterosexuella män beskriver sin sexualitet
på när de åldras. Utifrån sin forskning
diskuterar Linn Sandberg, fil. doktor i
genusvetenskap och postdoc. i socialt
arbete vid Linköpings universitet,
samtida bilder av åldrande, sex och
intimitet.
Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet.
ABF, fredag 13.00–14.00
2. Förskjutningar – workshop med
regissören och dramatikern Nasim
Aghili
Förskjutningar är ett konstverk men
också en helande process. Genom
den kollektiva bekräftelsen av oss som
8 | Norrköping Pride 2013

någon gång fått våra sexuella begär
ifrågasatta, kan vi tillsammans skapa ett
gemensamt ögonblick av upprättelse.
Tillsammans iscensätter vi ett samtal,
ett motstånd. I workshopform under
ledning av konstnären Nasim Aghili
skriver, läser och berättar vi anonymt
våra och andras berättelser.
Arrangeras i samarbete med
Linköpings universitet.
ABF, fredag 14.15–15.45
3. Infotorg och Pridebutiken
Unna dig en fikapaus! Det spelar ingen
roll om du har bråttom eller all tid i
världen. Få en kopp te, kaffe eller ett
glas saft samtidigt som du träffar lokala,
regionala och nationella föreningar och
organisationer på Infotorget. Hitta en
kul grej i Pridebutiken som du stolt kan
bära under året. Träffa även representanter från Norrköping Pride. För alla
åldrar och identifikationer erbjuds en
frizon.
ABF, lördag 11.00–16.00
4. Fri stad? Berättelser om vardagsliv
i Linköping
En utställning med åtta personers
berättelser om att leva det liv en önskar
i och omkring staden Linköping. Utställ-

ningen är en del av Studiefrämjandet
i Östergötlands projekt ”Telling – Alla
bär på en berättelse”. Producent är
Christer Felix.
Arrangeras i samarbete med
Studiefrämjandet.
ABF, lördag 11.00–16.00
5. Slöjda queert – kreativ workshop
Slöjda på Pride 2013! En kreativ
workshop främst i mjuka material där
teknikerna är sömnad, broderi och
tryck. Med vår stil kan vi välja att visa
oss eller dölja vilka vi är. Vad vill du
skapa: tydliga tecken eller hemliga signaler? Hur ser världen dig? Släpp loss
kreativiteten, gör en egen markering
och passa på att umgås på Norrköping
Prides egna queerslöjd under handledning av konstbrodös Sofia Lindblom.
ABF, lördag 11.00-16.00

6. Man tackar aldrig nej till kärleken
Fyra elever på John Bauer-gymnasiet
som går samhälls- och media programmet fick i uppgift att göra en dokumentärfilm om mänskliga rättigheter.
De valde att göra den om HBTQ-frågor.
I filmen får ni möta ett antal personer
som är aktiva inom området. Projektet
är producenternas Sanna Hammargren,

Johanna Lindquist, Rebecca Lundgren
och Pontus Keskisärkkäs sätt att försöka
göra skillnad.
ABF, lördag 11.00–16.00

och normer till dess att vi får skavsår i
mungiporna.”

8. Bitterfittorna talar ut!
”Vi är några sura bitterfittor som sätter
ner en kängprydd fot och säger nej!
Nu får det vara nog! Så här får det
bara inte gå till. Dagligen stöter vi på
nya, frustrerande fenomen i samhället
som påminner oss om att Sverige idag
inte är en så fantastisk plats som vi
naivt trott och det får våra hjärtan och
hjärnor att krampa. Vi är stridslystna, vi
är arga, vi debatterar samhällsstrukturer

Arbetets museum

Av och med Robin Paulonen, Isabell Dabergott
och Angelica Axelzon.
ABF, lördag 12.00–12.30

7. Din värld, min omvärld – varför har
historien en förmåga att upprepa sig?
Livsnjutaren Lars S. Jansson vill med
denna föreläsning dela med sig av personliga erfarenheter där omgivningens
brist på förmåga att tillgodose fundamentala behov hos enskilda individer
gång på gång får konsekvenser. Det
egna livet är inget undantag och Lars L.
Janssons reflekterar kring frågan: Ska vi
verkligen enbart snällt sitta ned i båten
och acceptera eller finns det andra
vägar?
ABF, lördag 11.00–11.40

B

9. Trygga mötesplatser för HBTQungdomar
Varför är det så viktigt med trygga
mötesplatser för HBTQ-ungdomar? På
vilket sätt kan en jobba med detta? En
presentation av projektet TAGGA och
HaBiTat Q, ungdomshänget för HBTQungdomar mellan 13–20 år i Malmö,
görs av Sofie Thorlid och Tommy Boije.
Medverkar gör även Anja Persson från Liquid,
en mötesplats för HBTQ-personer mellan 12-19 år i
Linköping.
ABF, lördag 13.30–14.45

10. My Way Out! RFSL Norrköping
berättar
Träffa RFSL Norrköping som berättar
om framtiden efter branden och om ett
nytt projekt de vill starta upp som kommer att handla om My Way Out.
ABF, lördag 15.00-16.30

11. Maria Sveland om sin bok Hatet.
En bok om antifeminism
Författaren Maria Sveland debuterade
2007 med romanen Bitterfittan. Under
Norrköping Pride berättar hon om sin
nya bok Hatet. En bok om antifeminism.
I boken beskrivs ett samhällsklimat fullt
av hat mot kvinnor och feminister. Hur
har vi hamnat här? Efter föreläsningen
svarar Maria på frågor och samtalar
med Åsa-Karin Engstrand, föreståndare
för Forum för genusvetenskap och
jämställdhet vid Linköpings universitet.
Arrangeras i samarbete med Forum
för genusvetenskap och jämställdhet.
Folksamsalen, fredag 16.00–17.30
12. Lägeskoll: Sverige! Ett samtal
med Kawa Zolfagary och Ulrika
Westerlund
Personen bakom facebook-flödet Vita
Kränkta Män, Kawa Zolfagaray, och
Ulrika Westerlund, ordförande för
RFSL:s Riksorganisation talar om rasism,
sexism, homofobi, transfobi etc. samt
om sitt aktivistiska engagemang mot
dessa ismer. Hur ser läget ut i det nutida
landet vi kallar Sverige och vad kan vi
9 | Norrköping Pride 2013

göra för ökad solidaritet och jämlikhet?
Moderator är Desireé Ljungcrantz,
doktorand i genusvetenskap vid Tema
Genus, Linköpings universitet samt
initiativtagare till Norrköping Pride.
Arrangeras i samarbete med
Linköpings universitet och Lika villkor.
Folksamsalen, fredag 17.45–18.30
13. Invigningen!
Äntligen drar Norrköping Pride igång
för femte året i rad! Kom och lyssna på
inspirerande talare och härlig musik i
sann festivalanda. Norrköping Prides
talespersoner Ellen Larsson och Emelie
Månsson hälsar välkomna. Talar gör den
lokala stjärnan Robin Karlsson, Maria
Hansson Nielsen, transaktivist och
bloggare, Kawa Zolfagary, författare
och grundare till facebooksidan Vita
Kränkta Män, samt Ulrika Westerlund,
ordförande för RFSL. Musikakt är Astor
Wolfe & Karin Agatonne.
Entrén, fredag 19.00–19.30
14. Alternativ singer-songwriterduo
spelar queer folk, glam och alt-country
Genom lager av verklighet tecknar
Astor Wolfe en tvillingstudie i glitter
och sot. Astor skriver sånger där freak
folk, glam och kammarpop är tongi10 | Norrköping Pride 2013

vande. Med gitarren som kompanjon
sjunger Karin Agatonne med ett uttryck
som rymmer både det råa oslipade och
det mjukt finstämda. Se även facebook.
com/karinagatonnemusic och facebook.
com/astorwolfemusic.
Café Strykjärnet, lördag 11.30–12.15
15. Queercovers
Det finns och har funnits mycket musik
omkring oss som är gjorda av queera
personer eller handlar om någon
queert. Det är åter dags för Queercovers! Vi spelar all möjlig musik som
speglar en mer queer värld och visar på
den variation som faktiskt finns.
Uppträder gör: Moa Hannerz Simå och William
Sulka/ William & Moa, Lovisa Negga, Niklas Eriksson,
Lovisa Pubols, Patricia Naumanen och Jenni Åström.
Café Strykjärnet, lördag 12.45–13.45

16. Pixie
Pixie snickrar finurlig överraskningspop
där varje sång har en egen huvudperson och historia. Hennes röst är varm
och dov och hennes texter ärliga.
Det är snö och det är träd och det är
tåg och det är kärlek. Pixie blev förra
hösten tilldelad Norrköpings kommuns
kulturstipendium och har sedan dess
studerat låtskrivande på folkhögskola

och flyttat upp till Stockholm för att
ägna sig åt musiken. Med en ny EP i
bagaget återvänder hon till hemstaden
för att spela på Norrköping Pride för
tredje gången.
Café Strykjärnet, lördag 15.00–16.00
17. Bolivia Kommittén Norrköping,
danser från Bolivia
Bolivia Kommittén Norrköping grundades 1977 för att hjälpa politiskt aktiva
i Bolivia som förföljdes av diktaturerna
på 1970- och 1980-talet. Med åren
har deras arbete blivit mer kulturellt
där dansen spelar en stor roll för att
integrera ungdomar med olika bakgrund. Idag medverkar föreningen i flera
karnevaler och festivaler där de visar
den rika bolivianska kulturen genom
dans. Nu dansar de på Norrköping
Pride.
Laxholmskällaren, lördag 12.15–12.45
18. Alexandra och skillnaden – film
och samtal om trans
Alexandra har precis flyttat till Stockholm. Hon upplevde redan som liten att
något kändes fel. Efter tonåren startar
Alexandras väg till att bli kvinna på
riktigt. Inte bara på insidan. Vi får träffa
henne. Hur går en könskorrigering till?

Hur reagerar människor när de möter
en person som är transexuell eller
är man eller kvinna? Hur vågar en ta
steget till att bli den en är?
Medverkar gör regissören Madelene Olu och
Alexandra.
Laxholmskällaren, lördag 15.15–16.15

19. Sexuell läggning avgör patientavgiften?
Östergötlands landsting är idag ensamma i Sverige om att ta ut olika avgifter
för heterosexuella och samkönade par
som vill inseminera sig. Medan heterosexuella par betalar vanlig patientavgift
på cirka 300 kronor är avgiften för
samkönade par 3000 kronor. Är det
diskriminering? Vad finns det för förslag
för att säkerställa lika rättigheter och
möjligheter inom vården?
Medverkar gör lokala politiker, representant från

länge aktivt engagemang för jämlikhet,
HBTQ-personers rättigheter och antirasism är Mona Sahlin hedersgäst på
Norrköping Pride. Mona Sahlin bjuder
in dig att lyssna till ett tal. Det är inte
ett avslut utan en fortsättning, precis
som Norrköping Pride fortsätter med
arrangemang över hela året.
Entrén, lördag 17.00–17.15

C

Arbis

21. Dress up/Klä på: en fotoutställning
I en serie foton följer vi damskådespelaren Robin Karlsson när han förbereder
sig inför kvällens Burlesque. Från
rakningen i badrummet till mötet med
publiken. Fotograf är
Ann-Charlotte Sandelin.
Arbis, fredag–söndag

Diskrimineringsombudsmannen samt Ulrika Westerlund. Moderator är Kristin Tran.

Arrangeras av Byrån mot diskriminering, Norrköping.
Alvarummet, lördag 15.30–16.30
20. Mona Sahlin håller Norrköping
Prides to be continued-tal
Mona Sahlin behöver knappast
presenteras närmare. Med ett sedan

D

Broadway Konditori

22. Kort och Queert!
Humor, kärlek och allvar i en salig queer
blandning! Att vara queer och utanför
normen kan vara svårt, men minst lika
ofta alldeles, alldeles… underbart! Flimmer visar nya kortfilmer från världens

alla hörn i Broadway Konditoris mysiga
källarlokaler på temat: queer as folk!
Bland filmerna märks bland andra Clara
Bodéns poetiska kärleksskildring I’m
Leaving on Wednesday och nederländska komma-ut-komedin Kiss Me Softly.
Källaren, lördag 17.00–19.00
23. Queerfilmquiz
Följ med på en resa genom queerfilmens guldkorn i quizform med
exklusiva filmpriser. Med homoerotiken
och könsvariationerna i filmen upptäckte vi oss själva, men kommer vi ihåg
scenerna som förändrade våra liv? Quizfanatiker, filmälskare, historiker, nyfikna
eller myssugna? Detta är något för dig!
Arrangör: Feministiskt initiativ.
Källaren, lördag 19.00

24. Love is the Message
Kvällen tar sin musikaliska utgångspunkt runt tiden för the Stonewall
riots. Med soulen som fundament gör
vi nedslag i klassisk, europeisk och
modern disco. Addera andra relaterade
subgenrer och vi får en förfest med
fantastisk och kärleksfull musik som du
inte visste fanns. DJ Petri Koski.
Broadway Konditori, lördag 19.00–22.00
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E

Cnema

25. Frihet bakom galler
Dokumentärfilmen Frihet bakom galler
tar oss med in i ett afghanskt kvinnofängelse. Ett fängelse där fångarna varken
ångrar sig eller skäms för de ”brott”
som de är inlåsta för. Med livet som
insats har de flytt hemifrån, från våld
och hot, för kärlekens och sin värdighets skull. Då många av kvinnorna har
barn är det lika mycket ett kvinnofängelse som ett barnfängelse. Kvinnornas
relationer sinsemellan skildras, liksom
förhållandet med vakterna. Det är å
ena sidan berättelsen om livet innanför
murarna smutsen, sången, dansen,
barnens fångenskap, grälen och bristen
på mat, kort sagt, vardagen. Å andra
sidan berättar den om kvinnornas situation utanför fängelset. Pris: 95 kr.
Cnema, söndag 15.15–16.32
26. Den gröna cykeln
Tioåriga Wadjda drömmer om en
underbar grön cykel men i Saudiarabien
där hon bor är det inte tillåtet för små
flickor att cykla omkring på gatorna.
Medan hennes mamma är upptagen
med att övertyga pappan om att inte
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skaffa sig en andra fru passar Wadjda
på att försöka få fram pengar så att hon
kan köpa cykeln själv. I skolan är hon
känd som en bråkmakare så när hon
anmäler sig till en tävling i Koranrecitation blir hennes lärare förvånade. Haifaa
Al Mansour är Saudiarabiens första
kvinnliga regissör. Pris: 95 kr.
Cnema, söndag 17.00–18.38

Dynamo/Teater
Bråddgatan 34

F

27. Bang + Fronesis + Galago =
Norrköping Prides officiella förfest!
Kom och träffa din favorittidskrift och
passa på att lära känna en ny! Bang, Fronesis och Galago bjuder in till fest på Dynamo. Det blir samtal, workshops, dans
och politik från tidig kväll till sen natt.
Starta med en serieworkshop med Karolina Bång. Dansa sedan till DJ:s Johannes
Klenell och Elin Grelsson Almestad. Håll
utkik för fler överraskningar! Ses där!
Dynamo, torsdag 18.00–01.00
28. Dödsstjärnan, men inte ens en
bomb kan rubba solnedgången
Dödsstjärnan (Matilda Olofsson, Jonas
Edström och Martin Johnsson) är en

poesigrupp som pratar unisont och i
mun på varandra om bland annat våld,
politik och gulliga små djur.
Teater Bråddgatan 34, lördag 15.00–15.30
29. Revolverteaterns workshop
Vi utforskar hur våra normer kring genus
tar plats i teatern, i konsten och i media.
Vi testar vad som händer när vi gör annorlunda. Hur skapar vi ”kön” med vårt
kroppsspråk? Vi gör praktiska övningar
och diskuterar. Pris: 40 kr.
Teater Bråddgatan 34, lördag 16.00

30. Dragworkshop med Kill Your
Darlings
Kom och bryt normer, bryt heteronormen, bryt dragnormen, testa dina vingar
och andas lite frihet i en annan kropp.
Prova en kropp med ett annat kön eller
en annan funktion, etnicitet, religion,
könsuttryck, sexualitet eller ålder.
Teater Bråddgatan 34, lördag 17.30–18.45
31. EFTERFESTEN
Dansa, glittra, flirta, skratta, glid runt
och fira stolt på Norrköping Prides årliga
stora fest. Festa in framtiden och njut
av nuet. Show: O-Group. Showen börjar
23.00. DJ: HanaPee. Åldersgräns: 18 år.
Förköp: 100 kr inkl garderob.

I dörren: 120 kr. Biljetter finns på Hörnet Bar, Bistro & Kafé och Vaxkupan.
Dynamo, lördag 22.00–03.00

G

Galleri Kronan

32. Men hur ser du ut egentligen?!
– Vernisage
Men hur ser du ut egentligen?! är
en grupputställning där åtta unga
konstnärer från Östergötland och en
konstnär från Stockholm tar ställning
till ämnet utifrån sitt eget skapande.
Genom konsten avtäcks viktiga tankar
och diskussioner om kärlek, identitet
och världsbild. Upplev konst av Adrian
Persson, Anna Nygren, Hasti Radpour,
Jennifer Spångerud, Julius Nordh, Linda
Jansdotter, Lina Skerdén Gilstring,
Maria Ackerfors och Cecilia Bonde.
Produceras av OM: och arrangeras i
samarbete med Norrköpings Kommun,
Folkuniversitetet och KIFiN.
Galleri Kronan, torsdag 18.00–20.00

34. Queerfrukost med högläsning ur
böcker från Olika Förlag

Konstforum

Galleri Kronan, lördag 11.00

35. Men hur ser du ut egentligen?!
– Öppen bildverkstad och visning av
konstutställningen
Galleri Kronan, söndag 13.00–15.00
Galleri Kronans program fortsätter
även veckan efter festivalen
Måndag 6 maj ·12.00–16.00 Men hur ser du
ut egentligen?! – Konstutställning ·
13.00-15.00 Visning och workshop kopplad
till utställningen.
Tisdag 7 maj · 12.00–14.00 Men hur ser du ut
egentligen?! – Konstutställning ·
17.00–19.00 Ungdomsträff Ungdomar upp
till 16 år. Du får följa med på en visning av
utställningen där vi väcker frågor om vad
verken säger, om hur de kan tolkas och varför
temat är viktigt. Efteråt har vi en workshop
där ungdomarna i text och bild själva arbetar

36. Konstutställningar
För information om konstnärerna se
sektionen Konstnärer på Konstforum
Konstforum, fredag 17.00–19.00 &
lördag 11.00–20.00
UTSTÄLLNINGARNA PÅGÅR 3–19 maj
37. Fröken Julie av Eva Zettervall
presenteras av konstnären
Fröken Julie av Eva Zettervall,
måleri, objekt, ljudarrangemang och
ljussättning. Utställningen kan ses
som en installation som bygger på en
problematisering av Fröken Julie av
August Strindberg. Utställningen ställer
frågor om och belyser människans frihet
och ofrihet men den kan också ses som
en spegel av HBTQ-personers situation
idag i ett större globalt perspektiv.
Galleriet, lördag 14.00

med temat.
Onsdag 8 maj · 12.00–16.00 Men hur ser du
ut egentligen?! – Konstutställning ·

33. Men hur ser du ut egentligen?!
– Konstutställning
För mer information se programpunkt 32.
Galleri Kronan, fredag 12.00–16.00,
lördag 12.00-15.00 & söndag 12.00–16.00

H

18.00 Konstens kraft – ett samtal.

38. “Oh it´s a beaver” och ”Jag orkar
inte knulla längre. – Vill du ha en
väska?” – Fotografi och presentation
av Gisela Schink
Gisela Schinks fotografier kretsar kring
kärlek och lust, ofta genom att ifrågasätta föreställningar om sexualiteten,
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vilken hon betraktar som en ständigt
pågående konstruktion.
Studion, lördag 16.00

Gisela Schink är utbildad vid Konstfack och
Hovedskous Målarskola. Hon har deltagit
i utställningar på Nationalmuseum (Last
och Lust), Dunkers konsthall i Helsingborg

39. Öppet samtal om normer och
genuskonstruktioner i Fröken Julie
Samtal mellan Karolina Nilsson,
konstvetare och frilansskribent, och
Emil Åkerö, kulturvetare med fokus på
normkritisk museipedagogik. Strindbergåret är till ända, men August
kvarstår som en av Sveriges absolut
största dramatiker och det är just på
grund av storheten som det är viktigt
att fråga och dekonstruera. Karolina
Nilsson och Emil Åkerö resonerar i ett
öppet samtal om dramat Fröken Julie
med fokus på normkritik och genuskonstruktioner.
Galleriet, LÖRDAG 18.00

Konstnärer på Konstforum
Eva Zettervall är utbildad vid Konsthögskolan
i Stockholm. Hon är ledamot i Kungliga akademien för de fria konsterna och har sedan
1980 kontinuerligt ställt ut sin konst i Sverige
och internationellt. Eva Zettervall är representerad på bl.a. Moderna Museet, Göteborgs
Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum,
Tel-Aviv Museum i Israel, Jyväskylä Konstmuseum i Finland med flera.
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Norrköpings Konstmuseum

J

och Röda sten i Göteborg (Konstfeminism),
Studio 44, Milliken, Kulturhuset, Galleri
Andrén-Schiptjenko samt Moderna Museet i
Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Kunstnernes
Hus i Oslo, samt Europride m.fl.

I

Noaks Ark

40. Noaks Ark och RFSL Norrköping
bjuder in till café
Alla är välkomna till vår kärleksfulla oas
när Noaks Ark och RFSL Norrköping
har gemensamt café under Norrköping
Pride.
Noaks Ark, lördag 12.00–17.00
41. Berättelser som berör – att
komma ut som HBTQ-person!
HBTQ-personer berättar just sin historia
om hur det är att komma ut som homo,
bi, trans eller queer.
Noaks Ark, lördag 12.00–14.30

42. En oskriven historia och om
kvinnan som konstnärinna – visning
av utställningen
Kulturvetaren Emil Åkerö visar utställningen ”En oskriven historia, om
kvinnliga konstnärer med anknytning till
Östergötland” och diskuterar kvinnans
olika roller så som hustru, mor och
konstnär. Det sker utifrån verk av Gulli
Lindström-Gillqvist, Mary-Ann TollinVerde, Nora von Samson-Himmelstierna
och Märta Ehrenkrona-Jägerskiöld.
Norrköpings Konstmuseum, lördag
15.00–16.00

K

Norrköpings stadsbibliotek

43. Sagostund på bibban
Kom och lyssna på sagor i bibbans
sagorum. För barn som fyllt 4 år.
Norrköpings stadsbiblioteks bibliotekarie Annika Östman läser en saga med
pridetemat Se världen: Se ut! Biblioteket tipsar också om böcker för alla
åldrar på samma tema.
Norrköpings stadsbibliotek, fredag 14.00

L

S:t Olai kyrka

44. Stolt och helig – en regnbågsfanfar till kärleken och människan
I S:t Olai kyrka kan du lyssna på en
konsert med studentkören Ostro
Chorus från Lund och höra kyrkoherde
Ann-Christine/Åke Roxberg berätta om
sina erfarenheter. Ann-Christine vågade
efter många års vånda komma ut som
sig själv. Hon beskriver en väg som inte
varit eller är enkel, men livsviktig.
S:t Olai kyrka, fredag 18.00

45. Kärlekens nyanser – musik och
färg om liv och kärlek i olika former
Kärlekens nyanser är en färgstark, musikalisk resa med Lana Brunell och Jonas
Ridderström som uppträder tillsammans med band och Joanne Hoffsten.
S:t Olai kyrka, lördag 19.30

M

Trappan

igång. Gnugga geniknölarna medan
du avnjuter en rätt från pubmenyn,
en iskall öl eller en svalkande drink.
Trappan har öppet från klockan 18.00.
Åldersgräns 18 år. Student-ID behövs
inte.
Trappan, fredag 20.00–01.00

N

Östgötateatern

47. Östgötateaterns Talkshow +
Norrköping Pride = Don’t miss
Perfekt för dig som vill uppleva tvformatet live, vill slippa reklampauser
och tidsbundna intervjuer och uppträdanden och som samtidigt vill kunna ta
ett glas tillsammans med andra. Underhållande, aktuellt och viktigt! Talkshowen har rullat i tre succéartade säsonger.
Nu, i samarbete med Norrköping Pride,
ägnar vi hela kvällen efter invigningen
åt att prata om och undersöka HBTQvärlden! Baren är naturligtvis öppen.
Entré: 50 kr.
Medverkande: Maria Hansson Nielsen,

46. Pridepub med queerquiz
Smit över till Kårhuset Trappan efter
invigningen. Som vanligt på fredagarna
står quiz på agendan, denna gång med
temat Queer. Klockan 20.00 kör quizet

Hägerstens Botaniska Trädgård, Robin
Karlsson och Ulrika Westerlund.
Östgötateatern, fredag 21.00
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EFTERFESTEN
Norrköping Pride 2013
Lördag den 4 maj · 22–03
Dynamo

Show: O-group (23.00)
DJ: HanaPee

Biljetter finns på
Åldersgräns: 18 år
Hörnet Bar, Bistro & Café
Förköp: 100 kr inkl garderob
och Vaxkupan
I dörren: 120 kr
facebook.com/norrkopingpride · norrkopingpride.se
16 | Norrköping Pride 2013

