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Sponsorer Samarbeten

Norrköping

Stort tack till alla våra samarbets-
partners, 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

Festival 2013

Norrköpings

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 ny-
blåst, 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 blick-
en 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, före-
drag, 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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FREDAG

TORSDAG
18.00–20.00 | men hur ser du ut egen-
tligen?! – vernissage (32)

gALLeri kroNAN

18.00–01.00 | Bang + Fronesis + 
galago = norrköping prides officiella 
förfest! (27)

dyNAMo

14.15–15.45 | Förskjutningar – work-
shop med regissören och dramatikern 
nasim Aghili (2)

AbF

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 regnbågs-
fanfar till kärleken och människan (44)

S:t oLAi kyrkA

19.00–19.30 | invigningen! (13)
ArbetetS MuSeuM, eNtréN

20.00–01.00 | pridepub med queer-
quiz (46)

trAppAN

dress up/klä på: en fotoutställning 
(21)

ArbiS

12.00–16.00 | men hur ser du ut egent-
ligen?! – konstutställning (33)

gALLeri kroNAN

13.00–14.00 | närhet, beröring och 
skapandet av den önskvärde (hetero-)
sexuelle äldre mannen – föreläsning 
med linn sandberg (1)

AbF

14.00 | sagostund på bibban (43)
NorrköpiNgS StAdSbibLiotek

21.00 | östgötateaterns talkshow + 
norrköping pride = don’t miss (47)

öStgötAteAterN



6 | NorrköpiNg pride 2013

LÖRDAG
dress up/klä på: en fotoutställning (21)

ArbiS

11.00 | Queerfrukost med högläsning 
ur böcker från olika Förlag (34)

gALLeri kroNAN

11.00–11.40 | din värld, min omvärld 
– varför har historien en förmåga att 
upprepa sig? – en föreläsning med 
lars s. Jansson (7)

AbF

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

AbF 

11.00–16.00 | infotorg och pridebu-
tiken (3)

AbF

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

AbF

11.00–16.00 | slöjda queert – kreativ 
workshop (5)

AbF

11.00–20.00 | konstutställningar (36)
koNStForuM

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

ArbetetS MuSeuM, CAFé StrykJÄrNet

12.00–12.30 | Bitterfittorna talar ut! 
(8)

AbF

12.00–14.30 | Berättelser som berör – 
att komma ut som HBtQ-person (41)

NoAkS Ark

12.00–15.00 | men hur ser du ut egen-
tligen?! – konstutställning (33)

gALLeri kroNAN

12.00–17.00 | noaks Ark och rFsl 
norrköping bjuder in till café (40)

NoAkS Ark

12.15–12.45 | Bolivia kommittén 
norrköping, danser från Bolivia (17)

ArbetetS MuSeuM, LAxHoLMSkÄLLAreN

12.45–13.45 | Queercovers (15)
ArbetetS MuSeuM, CAFé StrykJÄrNet

13.30-14.45 | trygga mötesplatser för 
HBtQ-ungdomar (9)

AbF

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

koNStForuM, gALLeriet

15.00–15.30 | dödsstjärnan, men inte 
ens en bomb kan rubba solnedgången 
(28)

teAter bråddgAtAN 34

15.00–16.00 | en oskriven historia och 
om kvinnan som konstnärinna – visn-
ing av utställningen (42)

NorrköpiNgS koNStMuSeuM

15.00–16.00 | pixie (16)
ArbetetS MuSeuM, CAFé StrykJÄrNet

15.00–16.30 | my Way out! rFsl 
norrköping berättar (10)

AbF
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15.15–16.15 | Alexandra och skill-
naden – film och samtal om trans 
(18)

ArbetetS MuSeuM, LAxHoLMSkÄLLAreN

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

ArbetetS MuSeuM, ALvAruMMet

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

16.00 | revolverteaterns workshop 
(29)

teAter bråddgAtAN 34

17.00–17.15 | mona sahlin håller 
norrköping prides to be continued- 
tal (20)

ArbetetS MuSeuM, eNtréN

17.00–19.00 | kort och Queert! (22)
broAdwAy koNditori, kÄLLAreN

17.30–18.45 | dragworkshop med kill 
your darlings (30)

teAter bråddgAtAN 34

18.00 | öppet samtal om normer och 
genuskonstruktioner i Fröken Julie (39)

koNStForuM, gALLeriet

19.00 | Queerfilmquiz (23)
broAdwAy koNditori, kÄLLAreN

19.00–22.00 | love is the message 
(24)

broAdwAy koNditori

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

S:t oLAi kyrkA

22.00–03.00 eFterFesten (31)
dyNAMo

dress up/klä på: en fotoutställning 
(21)

ArbiS

12.00–16.00 | men hur ser du ut egen-
tligen?! – konstutställning (33)

gALLeri kroNAN 

13.00–15.00 | men hur ser du ut egen-
tligen?! – öppen bildverkstad och 
visning av konstutställningen (35)

gALLeri kroNAN

15.15–16.32 | Frihet bakom galler (25)

CNeMA

17.00–18.38 | den gröna cykeln (26)
CNeMA

SÖNDAG
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PROGRAMPUNKTER

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 hetero-
sexuella 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 Folku-
niversitetet.

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 

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 represent-
anter 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 sig-
naler? Hur ser världen dig? Släpp loss 
kreativiteten, gör en egen markering 
och passa på att umgås på Norrköping 
prides egna queerslöjd under handled-
ning 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 program-
met fick i uppgift att göra en doku-
mentärfilm 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, 

  ABFA
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Johanna Lindquist, rebecca Lundgren 
och pontus keskisärkkäs sätt att försöka 
göra skillnad.

AbF, LördAg 11.00–16.00 

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 per-
sonliga erfarenheter där omgivningens 
brist på förmåga att tillgodose funda-
mentala 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

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 

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

Av och med Robin Paulonen, Isabell Dabergott 

och Angelica Axelzon.

AbF, LördAg 12.00–12.30

9. Trygga mötesplatser för HBTQ-
ungdomar
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 HbtQ-
ungdomar 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 kom-
mer 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 

  Arbetets museum

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 

B
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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 tongi-

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 Queer-
covers! 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 huvudper-
son 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 grun-
dades 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 bakgr-
und. 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 Stock-
holm. 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? 
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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 patien-
tavgiften?
östergötlands landsting är idag ensam-
ma i Sverige om att ta ut olika avgifter 
för heterosexuella och samkönade par 
som vill inseminera sig. Medan hetero-
sexuella 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 

Diskrimineringsombudsmannen samt Ulrika Wester-

lund. Moderator är Kristin Tran. 
Arrangeras av Byrån mot diskrimine-

ring, 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 

länge aktivt engagemang för jämlikhet, 
HbtQ-personers rättigheter och anti-
rasism 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

21. Dress up/Klä på: en fotoutställning 
i en serie foton följer vi damskådespe-
laren 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

  Arbis

    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! Flim-
mer 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 nederländ-
ska komma-ut-komedin kiss Me Softly.

kÄLLAreN, LördAg 17.00–19.00

23. Queerfilmquiz
Följ med på en resa genom queer-
filmens guldkorn i quizform med 
exklusiva filmpriser. Med homoerotiken 
och könsvariationerna i filmen upptäck-
te vi oss själva, men kommer vi ihåg 
scenerna som förändrade våra liv? Quiz-
fanatiker, 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 utgångs-
punkt 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

C

d
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25. Frihet bakom galler
dokumentärfilmen Frihet bakom galler 
tar oss med in i ett afghanskt kvinnofän-
gelse. 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 värdi-
ghets skull. då många av kvinnorna har 
barn är det lika mycket ett kvinnofäng-
else 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 situa-
tion 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 

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 koranrecita-
tion blir hennes lärare förvånade. Haifaa 
Al Mansour är Saudiarabiens första 
kvinnliga regissör. pris: 95 kr.

CNeMA, SöNdAg 17.00–18.38

27. Bang + Fronesis + Galago = 
Norrköping Prides officiella förfest!
kom och träffa din favorittidskrift och 
passa på att lära känna en ny! bang, Fro-
nesis och galago bjuder in till fest på dy-
namo. det blir samtal, workshops, dans 
och politik från tidig kväll till sen natt. 
Starta med en serieworkshop med karo-
lina 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 an-
norlunda. 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 heteronor-
men, 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. 

      dynamo/teater 
Bråddgatan 34
F

e  Cnema



13 | NorrköpiNg pride 2013

i dörren: 120 kr. biljetter finns på Hör-
net bar, bistro & kafé och vaxkupan. 

dyNAMo, LördAg 22.00–03.00

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

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 

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

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 ifråga-
sätta föreställningar om sexualiteten, 

  g  galleri kronan

34. Queerfrukost med högläsning ur 
böcker från Olika Förlag 

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 

med temat. 

Onsdag 8 maj · 12.00–16.00 Men hur ser du 

ut egentligen?! – konstutställning · 

18.00 konstens kraft – ett samtal.

H  konstforum
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vilken hon betraktar som en ständigt 
pågående konstruktion.

StudioN, LördAg 16.00

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. Strind-
bergåret 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 genuskon-
struktioner.

gALLeriet, LördAg 18.00

Konstnärer på Konstforum
eva Zettervall är utbildad vid konsthögskolan 

i Stockholm. Hon är ledamot i kungliga aka-

demien för de fria konsterna och har sedan 

1980 kontinuerligt ställt ut sin konst i Sverige 

och internationellt. eva Zettervall är represen-

terad på bl.a. Moderna Museet, göteborgs 

konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, 

tel-Aviv Museum i israel, Jyväskylä konstmu-

seum i Finland med flera.

gisela Schink är utbildad vid konstfack och 

Hovedskous Målarskola. Hon har deltagit 

i utställningar på Nationalmuseum (Last 

och Lust), dunkers konsthall i Helsingborg 

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. 

42. En oskriven historia och om    
kvinnan som konstnärinna – visning 
av utställningen
kulturvetaren emil åkerö visar utställ-
ningen ”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 tollin-
verde, Nora von Samson-Himmelstierna 
och Märta ehrenkrona-Jägerskiöld.   

NorrköpiNgS koNStMuSeuM, LördAg 

15.00–16.00

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

43. Sagostund på bibban
kom och lyssna på sagor i bibbans 
sagorum. För barn som fyllt 4 år. 
Norrköpings stadsbiblioteks biblioteka-
rie Annika östman läser en saga med 
pridetemat Se världen: Se ut! biblio-
teket tipsar också om böcker för alla 
åldrar på samma tema.

NorrköpiNgS StAdSbibLiotek, FredAg 14.00

i   noaks Ark 

 J   norrköpings konstmuseum

k  norrköpings stadsbibliotek
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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

44. Stolt och helig – en regnbågsfan-
far 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, musi-
kalisk resa med Lana brunell och Jonas 
ridderström som uppträder tillsam-
mans med band och Joanne Hoffsten.

S:t oLAi kyrkA, LördAg 19.30

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 

47. Östgötateaterns Talkshow + 
Norrköping Pride = Don’t miss
perfekt för dig som vill uppleva tv-
formatet live, vill slippa reklampauser 
och tidsbundna intervjuer och uppträ-
danden och som samtidigt vill kunna ta 
ett glas tillsammans med andra. under-
hållande, aktuellt och viktigt! talkshow-
en har rullat i tre succéartade säsonger. 
Nu, i samarbete med Norrköping pride, 
ägnar vi hela kvällen efter invigningen 
åt att prata om och undersöka HbtQ-
världen! baren är naturligtvis öppen. 
entré: 50 kr.
Medverkande: Maria Hansson Nielsen, 

Hägerstens botaniska trädgård, robin 

karlsson och ulrika westerlund. 

öStgötAteAterN, FredAg 21.00

l  s:t olai kyrka

m  trappan

n  östgötateatern
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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 
Hörnet bar, bistro & Café 
och vaxkupan

åldersgräns: 18 år
Förköp: 100 kr inkl garderob 
i dörren: 120 kr
facebook.com/norrkopingpride · norrkopingpride.se


