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VELKOMMEN TIL COPENHAGEN PRIDE 2016
Du holder nu hele det officielle program for Copenhagen Pride Week 2016 i hænderne. Med mere end 100 
events, optrædender, koncerter og aktiviteter at vælge imellem håber vi, at der også er en masse spændende 
for dig, og at du har lyst til at komme og deltage aktivt fra den 16. til 21. august til en uge fuld af kærlighed, 
regnbuer, diversitet og uforglemmelige oplevelser i hovedstaden. 

I år er noget særligt fordi Copenhagen Pride samtidig fejrer sit 20-års jubilæum, og vi er stolte af at kunne 
sige, at Copenhagen Pride nu er blevet voksen - uden at blive kedelig - og i dag er en af de mest markante og 
største begivenheder i København.

Størstedelen af Copenhagen Prides aktiviteter bliver afholdt på Rådhuspladsen, som vi vanen tro omdanner 
til Pride Square, og på Regnbuepladsen hvor vi igen har placeret vores debattelt.

Pride Square er åbent dagligt fra 12.00 til 23.00, og her finder du masser af stande, boder og pop-up shops. Du 
kan både spise, drikke, møde fantastiske mennesker og deltage i en række forskellige regnbueaktiviteter hver 
dag i ugen, og aftentimerne er spækket med unikke koncertoplevelser på Pride Stage.

Alle vore koncerter, foredrag og debatter på Pride Square og Regnbuepladsen er gratis og åbne for alle som 
har lyst til at deltage. Dette kan vi kun gøre, fordi vi modtager uundværlig støtte fra vores stolte sponsorer, 
som vi er dybt taknemlige for. 

Men vi har også brug for din støtte og opbakning. Ved at købe vores officielle støttearmbånd for 50 kroner 
hjælper du os utroligt meget - og samtidig får du fede deals i hele Pride Week. Husk også, at hver gang du 
køber dine øl, shots eller sodavand i vores barer på Pride Square, så støtter du Copenhagen Pride direkte.

Men dyk nu ned i programmet og kig nærmere på alle de aktiviteter og koncertoplevelser som Copenhagen 
Pride Week 2016 byder på. Og så håber vi at se dig til en uforglemmelig uge fuld af kærlighed, dialog, glæde 
og fest i alle regnbuens farver. 

Vi byder dig velkommen til Copenhagen Pride 2016 og håber du kommer til at få en masse fantastiske 
oplevelser.

Kærlighed fra
Copenhagen Pride
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REGNBUEPLADSEN

ANDRE EVENTS OG AKTIVITETER

14:00 - 14:45 
MED LIVET SOM INDSATS
Omvendelsesvoldtægter under politiets varetægt, voldelige overfald, 
fængselsstraf og trusler på livet er hverdag for LGBT-personer i mange 
afrikanske lande. Vi stiller skarpt på de sikkerhedsudfordringer, som 
LGBT-personer møder hver eneste dag, når aktivister fra Kenya og 
Tanzania kommer og fortæller, hvordan de med livet som indsats 
kæmper for deres rettigheder og sikkerhed. På engelsk.
Arrangeret af Copenhagen Pride og Sex & Samfund. 

14:45 - 15:45
TRANS SOM CASE
Hvordan danner vi på tværs af LGBTQ-miljøet stærke alliancer? 
Med udgangspunkt i den igangværende kampagne for transkønnedes 
rettigheder har vi samlet et panel der vil drøfte, hvordan miljøet sam-
arbejder og kan danne stærke alliancer på tværs af organisationerne.
Deltagere: Copenhagen Pride, Sabaah, LGBT Ungdom, Transpolitisk 
forum, Trans Medium og LGBT Danmark. 
Arrangeret af Copenhagen Pride.

15:45 - 16:45
NORMKRITIK I FOLKESKOLEN
Hvorfor er der ikke mere fokus på diskrimination grundet kønsiden-
titet og seksualitet i folkeskolen? Hvornår er der nogen, der lytter til 
LGBTQ-eleverne? Hvorfor halter dansk LGBTQ ligestillingspolitik så 
langt bagud i forhold til f.eks. Norge og Sverige? Hvad kan vi gøre ved 
den massive LGBTQ-fobi i skolerne? Hvilke redskaber har lærerne 
brug for? Normstormerne inviterer til debat om køn, seksualitet, nor-
mer, privilegier, inklusion og diskrimination i folkeskolen.
Arrangeret af AIDS-Fondet og Copenhagen Pride.

16:45 - 17:30
TRANS TOKEN
”Født i den forkerte krop”, ”den personlige historie”, ”rejsen fra et køn 
til et andet”. Dette er narrativer og vinkler, der ofte bliver brugt, når 
transpersoner omtales og interviewes i medierne. Oplægget vil give 
en indføring i, hvilke konsekvenser disse narrativer og vinkler har for 
transpersoner og for omverdenen, som ”kigger” på og læser om trans-
personer. Vi vil diskutere fordelene og ulemperne ved disse narrativer 

DEBATTELTET PÅ

15:00 - 20:00
ÅBENT HUS HOS POSITIVGRUPPEN
I forbindelse med Pride Week inviterer Positivgruppen alle indenfor 
i vores værested kaldet ”Villaen”. Vi byder på et let traktement og 
baren er åben. Se og hør om hvad Positivgruppen kan tilbyde dig som 
hiv-positiv eller pårørende. Bliv opdateret på hiv i 2016, få en person-
lig snak med en hiv-positiv, eller bare se stedet og mærk stemningen. 
Der vil være psykolog og sexolog til stede, samt mulighed for hiv / 
syfilis test ved AIDS-Fondet. Arrangementet er åbent for alle, om du 
er positiv, pårørende eller bare nysgerrig.
Sted: Positivgruppens villa, Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg. 

16:00 - 17:00 
PRIDE RECEPTION PÅ RÅDHUSET
For at markere åbningen af Copenhagen Pride Week 2016 inviterer 
Københavns Rådhus indenfor til åbningsreception i Rådhushallen, 
hvor Tommy Petersen, medlem af Borgerrepræsentationen, vil holde 
åbningstalen. Rådhuset byder også på kaffe og de berømte Råd-
huspandekager. Der er gratis adgang men begrænset kapacitet, så 
indgang kan ikke garanteres. 
Sted: Københavns Rådhus, Rådhushallen.

16:00 - 22:00 
RYGESTOP FOR LGBT’ER OG HIV-SMITTEDE
Siden 2014 har AIDS-Fondet og Københavns Kommune tilbudt ryge-
stopkurser for LGBT’er og personer, der lever med hiv. Du kan møde 
Røg-projektets frivillige der medbringer både gavekort til rygestop-
kurser og information om, hvad du kan få ud af et rygestopkursus på 
AIDS-Fondet.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

20:00 - 22:00
SUNDHED FOR KVINDER DER HAR SEX MED 
KVINDER
Har du været hos din læge? Er du en lesbisk, biseksuel, queer, cis eller 
trans* kvinde, der har sex med kvinder? Har du haft en god, dårlig el-
ler sjov oplevelse i sundhedsvæsenet – relateret til seksuel orientering 
eller kønsidentitet? Så kom og fortæl eller skriv om den på et postkort 
i AIDS-Fondets telt! Den feministiske kunstner Karina Willumsen 
skriver en sang ud fra beretningerne og fremfører den fra scenen 
onsdag aften. Postkortene indgår også som input til en kampagne om 
seksuel sundhed i 2017.   
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

og fortælle om hvilke alternativer vi ser som mulige løsninger. Vi vil i 
denne forbindelse komme ind på, hvordan man er en god transallieret, 
hvordan man inkluderer transpersoner i debatter og andre offentlige 
rum på en respektfuld måde, som er givende for alle parter.
Arrangeret af Copenhagen Pride og Transpolitisk Forum.

17:30 - 18:15
SPØRG DEN KRISTNE HØJREFLØJ
Debatten om religion, fundamentalisme og seksualitet går højt, men 
gør dialogen også? Kan og skal LGBT-personer overhovedet prøve at 
forstå religiøse kritikere - og omvendt? Vi gør forsøget og inviterer til 
dialogmøde om tro, seksualitet og rettigheder. Panelet vil være repræ-
sentanter fra kristne miljøer med aktiv modstand mod LGBT-praksis 
og -rettigheder, og der vil være god plads til spørgsmål fra publikum. 
Samtalen styres af kommunikationsrådgiver Andreas Gylling Æbelø, 
som i foråret startede en debat om emnet med en kronik om sin egen 
opvækst i kristne miljøer, hvor han bl.a. blev forsøgt helbredt for sin 
homoseksualitet. 
Arrangeret af Copenhagen Pride.

18:15 - 19:15
IRAQUEER
Amir Ashour, stifter af IraQueer - Iraks første LGBTQ-organisation 
- og tidligere TedX-taler, kommer til København for at fortælle om 
situationen for LGBTQ-personer i Irak idag. Amir vil også forklare 
hvordan foreningen arbejder med LGBTQ-aktivisme og sikkerhed 
under særdeles fjendtlige forhold. Efterfulgt af Q&A. På engelsk. 
Arrangeret af Copenhagen Pride.

19:15 - 20:00 
OPGØRET MED DEN HETEROSEKSUELLE 
SØMAND
Den mandlige sømand hyldes som et ikonisk sexsymbol af både hete-
ro- og homoseksuelle. Men hvordan er det egentlig blevet sådan? Få 
pirret fantasien med en fortælling om opgøret med den barknævede 
sømand og skabelsen af et homoseksuelt ikon. Ved museumsinspektør 
på Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør, Morten Tinning. 
Arrangeret af Copenhagen Pride.



PRIDE STAGE
COPENHAGEN

FROM SWEDEN WITH LOVE
Sponsoret af Swedbank

Åbningen af Copenhagen Pride Week 2016 på scenen foregår endnu engang i de blå-gule farver med en aften dedikeret til vores svenske naboer. 
Stjerner og divaer fra Sverige erobrer Pride Stage og giver dig en aften fuld af Allsång, musical-hits, grand prix-klassikere og svensk pop. Selv om 
aftenprogrammet byder på ren kærlighed fra Sverige, så er der også masser af ‘amore’ fra Italien når Osvaldo Supino går på scenen for officielt at 
åbne Pride Stage.

LINE-UP

17:00 - 18:00
ÅBNINGSTALE OG OSVALDO SUPINO LIVE PÅ SCENEN
Copenhagen Prides forperson, Lars Henriksen, holder årets officielle åbningstale efterfulgt af årets “opening act”, den italienske sanger og musiker 
Osvaldo Supino, som flyver ind fra Milano for at åbne Pride Stage.

18:00 - 19:00
BROADWAY LOUD AND PROUD
Nogle af Sveriges største musical-sangere går på scenen under overskriften ”All Love is Good Love”, og vil servere masser af hits fra de største og 
mest kendte musicals.
(Annika Herlitz + Anki Albertsson + Tore Sergei Mycklebust + Laila Adele + Johan Lundberg + Melker Sörensen + flere)

19:00 - 20:00
ALLSÅNG A LA MELODI GRAND PRIX
Svensk Allsång når det er bedst med masser af skøn fællessang og underholdende optrædender. Forvent en hel del melodi grand prix-klassikere fra 
både Danmark og Sverige. (Albin Ljungqvist + Linus Svenning + Amy Diamond + flere)

20:00 - 22:00
ARTISTGALLA: STARS FROM SWEDEN
Nogle af Sveriges største navne går på scenen i en lang perlerække for at synge live.
(Panetoz + Dolly Style + LaGaylia Frazier + Gabriel Fontana + Jonas Hedqvist + Eric Nielsen + Cazzi Opeia + flere)

22:00 - 23:00
WONK LOVES CPH
DJ-set med DJ’s Joe & Földes fra Malmö’s legendariske gay club WONK.

LaGaylia
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14:00 - 14:45
HAR DANMARK TABT FØRERTRØJEN PÅ 
LGBT-OMRÅDET?
Regeringen er netop nu i gang med at formulere Danmarks nye 
udviklingspolitiske strategi men der er også behov for forbedringer af 
seksuelle minoriteters rettigheder i Danmark. Vi inviterer prominente 
politikere fra begge sider af det politiske spektrum til at diskutere og 
forholde sig til, hvilken rolle og hvilket ansvar Danmark skal påtage 
sig for at sikre LGBT-personers seksuelle rettigheder på nationalt og 
internationalt plan. På Engelsk. 
Arrangeret af Copenhagen Pride og Sex & Samfund.Association.

14:45 - 15:15
LGBT DANMARKS INTERNATIONALE ARBEJDE
At være LGBT-person er mange steder i verden ofte forbundet med 
skam, frygt for at blive outet og deraf følgende repressalier. Skammen 
og frygten fører til selv-stigmatisering, fortielse og social isolation, 
som kan udvikle sig til mere alvorlige psykologiske problemer som 
depression og minoritets-stress. LGBT Danmarks internationale 
arbejde fokuserer på at reducere denne selv-stigmatisering og mino-
ritets-stress, samt at opbygge selvværd blandt LGBT+ personer ved 
brug af LILO metoden (Looking In, Looking Out). Susanne Branner 
Jespersen, international projektkoordinator i LGBT Danmark, fortæl-
ler om LILO metoden og LGBT Danmarks arbejde i Tanzania, Uganda 
og Tunesien.
Arrangeret af Copenhagen Pride og LGBT Danmark.

15:15 - 16:15
PERSONLIGE BERETNINGER FRA AFRIKANSKE 
LGBTQ-AKTIVISTER
Mød LGBTQ-aktivister fra Tunesien, Rwanda, Uganda, Liberia og 
Tanzania som vil fortælle deres historier og oplevelser fra lande, hvor 
forfølgelse, fængsel og social udstødelse er den barske hverdag. Publi-
kum får mulighed for at stille spørgsmål undervejs. På Engelsk. 
Arrangeret af Copenhagen Pride, LGBT Asylum og LGBT Danmark..

16:15 - 17:00
ACE-MILJØET OG LGBT-MILJØET
Paneldebat: Hvor er vi forskellige/fælles om noget? Aseksuelle møder 
ligesom LGBT’er fordomme pga. deres seksualitet, men hvordan er 
disse fordomme overlappende med og forskellige fra de fordomme, 
som andre LGTB’er møder? Det spørgsmål er udgangspunktet for den-
ne debat, hvor det også vil blive diskuteret, hvad der ligger til grund 
for disse fordomme.
Arrangere af Copenhagen Pride og Foreningen af Aseksuelle i Dan-
mark.

17:00 - 17:30
ER DU DRENG ELLER PIGE?
Ligesom et billede bliver pixeleret når man “zoomer” ind, bryder det 
kønsbinære sammen, når man prøver at fokusere på, hvad det er, som 
præcist definerer køn. Endskønt LGBTQ-personer ofte har tænkt mere 
over deres eget kønsidentitet, påvirker forventninger og stereotyper fra 
samfundet stadig vore synspunkter og handlinger på utilsigtede, ska-
delige måder. Becky Strohmer, stifter af Q-Factor og tidligere TedX-ta-
ler, starter en samtale omkring effekter af forventninger baseret på det 
kønsbinære, og hvordan vi kan skabe et støttende og positivt miljø for 
alle over hele kønsspektret. På engelsk. 
Arrangeret af Copenhagen Pride. 

17:30 - 18:30
LGBTQ SUNDHEDSPOLITIK
I år blev en ny rapport om LGBT-sundhed i København publiceret. 
Hvilke konklusioner drog rapporten? Og hvilke politiske tiltag er der 
sket i dens kølvand? Vi sætter Knud Juel fra Institut for Folkesundhed 
stævne efterfulgt af en debat mellem Sundhedsborgmester Ninna 
Thomsen og medlem af borgerrepræsentationen Tommy Petersen, 
hvor vi beder om svar på, hvordan kommunen bruger rapporten 
fremadrettet i forhold til medarbejdere og borgere. 
Arrangeret af Copenhagen Pride.

18:30 - 19:15
AT VÆRE OUT
At være “ude” som LGBTQ-person er vigtigt for mange, men vi er 
alle forskellige med forskellige baggrunde, og derfor kan valget om 
at ”være ude” være forskelligt fra person til person - fra kontekst til 
kontekst. Hvad betyder det eksempelvis, at man er religiøs eller kom-
mer fra en religiøs familie for, hvor ”ude” man er, og  er det vigtigt, 
at være ude på sin arbejdsplads eller blandt ens gamle venner? Har 
LGBTQ-personer selv et ansvar for at skabe ændringer, så det bliver 
lettere at være ude, eller er det samfundet, der skal tage ansvaret?
I panelet: Lai Christian Balsig, Ane Rindom, Fahad Saeed, Mark 
Nielsen. 
Arrangeret af Copenhagen Pride.

19:15 - 20:00
FORÆLDREMØDE MED SABAAH
Sabaah har inviteret familie og forældre til LGBTQ-personer med 
minoritetsetnisk baggrund til “forældremøde” i debatteltet. Med et 
panel af forældre og eksperter stilles der skarpt på hvad der rører sig i 
hovedet på mange forældre, og hvilke erfaringer og råd vores panel har 
til andre forældre og familier med LGBTQ-personer i deres familie. 
Arrangeret af Copenhagen Pride og Sabaah. 

14:00 - 16:00
MØD NORMSTORMERNE
Normstormerne er et normkritisk LGBT+ projekt, som tilbyder 
workshops om køn, seksualitet, normer, privilegier og diskrimination i 
folkeskoler. Kom og mød Normstormerne og hør mere om normkri-
tik, privilegier, inklusion, antidiskrimination og normkritisk LGBT+ 
arbejde i skolerne. Du kan også tage en privilegietest.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square. 

16:00 - 17:00
PAN BADMINTON
Kom og mød badminton-spillerne fra Pan Idræt som både spiller og fortæller 
mere om deres team.
Sted: Pride Square.

REGNBUEPLADSEN
DEBATTELTET PÅ

ANDRE EVENTS OG AKTIVITETER
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PRIDE STAGE
COPENHAGEN

16:00 - 18:00
SUNDHED FOR KVINDER DER HAR SEX MED 
KVINDER
Har du været hos din læge? Er du en lesbisk, biseksuel, queer, cis eller 
trans* kvinde, der har sex med kvinder? Har du haft en god, dårlig 
eller sjov oplevelse i sundhedsvæsenet – relateret til seksuel orientering 
eller kønsidentitet? Så kom og fortæl eller skriv om den på et postkort 
i AIDS-Fondets telt! Den feministiske kunstner Karina Willumsen 
skriver en sang ud fra beretningerne og fremfører den fra scenen 
onsdag aften. Postkortene indgår også som input til en kampagne om 
seksuel sundhed i 2017.   
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

17:00 - 18:00
PAN YOGA
Kom og mød medlemmerne af Pan Idræts Yoga-hold som både 
opviser teknikker og stillinger - og er klar til at fortælle mere om deres 
hold. Sted: Pride Square.

17:30 - 19:00
MØD RÅDGIVNINGEN FOR TRANSPERSONER
Er du transperson, queer, non-binær – eller har du spørgsmål om køn, 
krop og identitet? LGBT-liv i AIDS-Fondet har i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune igangsat et pilotprojekt med gratis rådgivning for 
transpersoner i København. Du har muligheden for at møde folkene 
bag Rådgivningen.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

18:00 - 20:00
ÅBENT HUS HOS SLM
SLM indleder Pride ugen med et ”åbent hus”-event. Mange spørger: 
hvordan ser der egentlig ud i SLM? Nu har du mulighed for selv at 
komme forbi klublokalerne og kigge ind helt uformelt. Der vil være 

mulighed for at købe øl, vand og drinks i baren. To fra klubbens besty-
relse vil være tilstede og vise rundt i klubben. Kvinder ingen adgang.
Sted: SLM Copenhagen, Lavendelstræde 17, baghuset, 1462 Køben-
havn K.

19:00 - 20:30
CHEMSEX - ÅBEN MIKROFON
I Danmark ser vi i stigende grad at stoffer er en del af sex blandt 
mænd, der har sex med mænd. Derfor sætter AIDS-Fondet fokus på 
sex og stoffer for at få skabt dialog og dele viden i miljøet. Alle der har 
noget på hjerte om temaet er velkomne - hvad enten du har lyst til at 
dele dine egne erfaringer – eller bare lytte til andres. Har du lyst til at 
gribe mikrofonen, får du ca. 4-5 minutters taletid, og i pausen er der 
mulighed for at mingle og købe en sjus i baren.
Sted: Masken Bar, Studiestræde 33, 1455 København K.

19:30 - 21:00
FILM: TRANS X ISTANBUL
Dokumentaren Trans X Istanbul udspringer af projektet Trans X Tur-
key, der arbejder med menneskerettigheder for transkønnede i Tyrkiet. 
Filmen er en meget personlig dokumentar, hvor vi følger Ebru, en 
transkønnet aktivist fra Istanbul, som kæmper imod hate crime og 
mord på hendes venner. instruktør: Maria Binder. Du kan se filmen 
gratis som en del af Aks Film, Art & Dialogue Festival. Engelske 
undertekster. 
Sted: Vela Bar, Viktoriagade 2, 1655 København V.

22:00 - 03:00
EVERGREEN AFTERPARTY
Efter en festlig “Evergreen Night” på scenen fortsætter festen hos 
“My Fair Ladies” med masser af musical-hits og syng-med-venlige 
evergreens. 
Sted: My Fair Ladies, Mikkel Bryggers Gade 11, 1460 København K.

En hel aften på Pride Stage med alle de hits og evergreens du kender 
og kan synge med på. Musical-sange, jazz standards, swing og grand 
prix-hits i en herlig regnbuefarvet indpakning. Og så kommer kær-
lighedssoldaterne fra Lighthouse X også forbi ca. kl. 20.30. Evergreen 
Night starter på scenen kl. 19.00 og er lavet i samarbejde med “My Fair 
Ladies” i Mikkel Bryggers Gade. Vi glæder os til at give dig en syng-
med-aften fuld af god stemning og musik. 
LINE-UP

Big Dipper Band

Lighthouse  X

Anne Herdorf

Signe Spang Colding

Lise Haavik 

Susanne Overgaard

Karina Willumsen

Opus Pokus

19:00 - 22.30

EVERGREEN NIGHT

Anne Herdorf
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14:15 - 15:00
HOMO- OG TRANSFOBI I SKOLEN - HVORDAN 
BEKÆMPER VI DET?
I maj underskrev ligestillingsminister Ellen Trane Nørby et “call for 
action” om at bekæmpe homo- og transfobi i uddannelsessektoren. 
Men hvad vil ministeren egentlig? Hvordan forestiller hun sig at det 
skal føres ud i livet? Hvilke praktiske, reelle tiltag kan vi vente os på 
området? Der er mulighed for at stille ministeren spørgsmål. Oplægs-
holder: Ellen Trane Nørby. Moderator: Lars Henriksen.
Arrangeret af Copenhagen Pride.

15:00 - 15:45
CIS ELLER IKKE-CIS PÅ FILM OG TEATER
Kan cis-kønnede spille ikke-cis-kønnede? Kan en homo spille hetero? 
I kølvandet på debatten efter “The Danish Girl” spørger vi relevante 
stakeholders om deres syn på repræsentation i film- og scenekunst. 
I panelet sidder Laura Mølgaard Tams (Blogger på Killjoy.dk), Skue-
spilchef på Det Kongelige Teater Morten Kirkskov, Skuespiller Peter 
Plaugborg samt en repræsentant fra MIX Filmfestival.
Arrangeret af Copenhagen Pride.

15:45 - 16:30
HVEM BESTEMMER OVER DRENGES KØNSORGA-
NER?
Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn inviterer til 
debat om fysisk integritet, seksuel autonomi og religionsfrihed. Intact 
Denmark ønsker et generelt forbud mod kønskirurgi på raske børn, et 
forbud der bør omfatte piger, drenge såvel som intersex-børn. Men an-
dre rettigheder er inde i billedet: Voksnes religionsfrihed, forældres ret 
til at opdrage deres børn, familierettigheder og minoritetsrettigheder. 
Hvordan og ud fra hvilke kriterier skal disse rettigheder afvejes? Det 
vil vi forsøge at få belyst i denne debat, hvor Institut for Menneskeret-
tigheder også deltager med deres synspunkter på problemstillingerne.
Arrangeret af Intact Denmark og Copenhagen Pride.

16:30 - 17:15
FORÆLDRE TIL LGBTQ-PERSONER
Et panel af forældre til LGBTQ-personer vil tale om hvordan det kan 

være at være forældre til LGBTQ-børn. Medvirkende: Søren Munch, 
Tina Balsig, Tina Roneklindt m.fl. 
Moderator: Forfatter og journalist Gretelise Holm.
Arrangeret af Copenhagen Pride.

17:15 - 18:00
“PrEP” - FORDELE OG ULEMPER
PrEP er en form for forebyggelse af hiv, som i disse år er på vej til 
Europa. PrEP er antiretroviral medicin – altså hiv-medicin - som an-
vendes forebyggende. Det er en ny forebyggelsesmetode for hiv-nega-
tive personer med høj risiko for at blive smittet. AIDS-Fondet arbejder 
på at gøre PrEP tilgængeligt for dem, som er i størst risiko for at få hiv. 
Vil du høre mere om, hvad PrEP er, så kom forbi til oplæg og diskussi-
on. Oplægsholder: Francois Pichon, AIDS-Fondet.
Arrangeret af Copenhagen Pride og AIDS-Fondet.

18:00 - 19:00
FLYDENDE SEKSUALITET
Inden for det sidste år har undersøgelser i USA og UK vist, at rigtig 
mange unge ser sig selv som ”ikke 100 % heteroseksuelle”. Der findes 
begreber der lægger vægt på foranderlighed, bl.a. biseksuel, queer, 
biromantisk, flydende, panseksuel, homofleksibel m.fl. Men skal vi 
vænne os til at seksualiteten ikke er så identitetsdannende, som den 
har været? Eller er manglen på identitet netop begrænsende for ens 
selvforståelse og for dannelsen af et miljø? Paneldeltagere: Vivi Jelstrup 
og Dan Bowring.
Arrangeret af Copenhagen Pride og LGBT Danmark.

19:00 - 20:00
TÆNK FØR DU TALER
Ord som “homo”, “bøsserøv” og “svans” bruges i alt for høj grad som 
skældsord både online og i det virkelige liv. Partiet Alternativet vil i en 
samtale med en præst, en sprogforsker, en kønsforsker, et folketings-
medlem, et medlem af Sabaah og en professionel fodboldspiller forsø-
ge at finde ud af, hvorfor disse nedsættende udtryk bruges så meget og 
så tankeløst. Er det bevidst diskrimination eller ubetænksom brug af 
ord, der er ved at blive en del af normalt sprogbrug?
Arrangeret af Alternativet.

14:00 - 17:00
MØD AIDS-FONDETS RÅDGVERE
Kom forbi og mød AIDS-Linien og AIDS-Fondets Personlige Rådgiv-
ning. Her kan du få svar på alle spørgsmål, der handler om hiv og høre 
om hvad vi laver i den personlige rådgivning. Vanen tro medbringer 
vi også en lille quiz – og vi trækker lod om en lille præmie blandt 
deltagerne.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

15:00 - 16:00
PAN GOLF & PAN VOLLEYBALL
Kom og mød Pan Idræts golfere og volleyball-spillere som er tilstede 
på Pride Square for at spille, uddele tips og tricks og fortælle mere om 
deres sportsgrene og hold.
Sted: Pride Square.

17:00 - 18:00
RYGESTOP-CAFÉ
Siden 2014 har AIDS-Fondet og Københavns Kommune tilbudt ryge-
stopkurser for LGBT’er og personer, der lever med hiv. Kom og få en 
kop kaffe med projektets frivillige og med tidligere rygestopkursusdel-

tagere, som kan fortælle mere om, hvad du kan få ud af et rygestop-
kursus på AIDS-Fondet.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

17:00 - 18:00
PAN SPIN
Kom og mød de skønne spinnere fra Pan Idræt’s spinning-team som er 
på pladsen for at fortælle meget mere om deres hold - og for at spinne. 
Sted: Pride Square.

18:00 - 20:00
OPERA PÅ EN CYKEL
PauseOperaen og Copenhagen Opera Festival præsenterer denne su-
blime og sjove opera. To sangere, en danser og en musiker dukker op 
på cykler ud af det blå og forvandler Regnbuepladsen til en operascene 
med en forestilling, der henvender sig til alle: “Stuepigens List”, om 
mødet mellem den listige unge stuepige Serpina, den gammel-lider-
lige rigmand Uberto, og stykkets joker – den letsindige akrobat-nar 
Vespone. Solister: Anna Maria Wierød og Jakob Vad. Danser: Raphaël 
Eder Kastling.
Sted: Regnbuepladsen.

REGNBUEPLADSEN
DEBATTELTET PÅ

ANDRE EVENTS OG AKTIVITETER
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18:00 - 19:00
cANAL TOURS 2016
cAnal Tours er den ultimative kanalrundfart i København, hvor du får 
en uforglemmelig pride-oplevelse. Drag-guides står klar og venter på 
at give dig en underholdende tur du aldrig vil glemme med vittighe-
der, sange og helt sikkert nogle upassende kommentarer i bedste cAnal 
Tours tradition. Køb billetter og se afgangstider via Billetto.dk eller 
Facebook-siden “cAnal Tours 2016”. Prisen er 100 kr pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26 (Kajplads 5), 1061 København K.

18:00 - 20:00
MØD CHECKPOINT OG FÅ EN HIV-TEST
Du kan møde Checkpoints rådgivere på Pride Square, hvor de tilbyder 
oral hiv-test lige ved siden af AIDS-Fondets telt. Du kan selvfølgelig 
også få svar på spørgsmål om hiv.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

19:15 - 20:15
cANAL TOURS 2016
cAnal Tours er den ultimative kanalrundfart i København, hvor du får 
en uforglemmelig pride-oplevelse. Drag-guides står klar og venter på 
at give dig en underholdende tur du aldrig vil glemme med vittighe-
der, sange og helt sikkert nogle upassende kommentarer i bedste cAnal 
Tours tradition. Køb billetter og se afgangstider via Billetto.dk eller 

Facebook-siden “cAnal Tours 2016”. Prisen er 100 kr pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26 (Kajplads 5), 1061 København K.

19:30 - 21:00
FILM: I AM GAY AND MUSLIM + MONDIAL 2010
I Marokko er homoseksualitet ulovligt og et tabu i samfundet. Filmen 
“I Am Gay and Muslim” følger en række marokkanske unge mænd der 
står i et dilemma om at udforske deres religiøse og seksuelle identitet. 
De deler deres oplevelser og tanker med os, og prøver at finde balan-
cen i at skabe en identitet som homoseksuel muslim. Efterfølgende 
vises kortfilmen “Mondial 2010” der viser de institutionelle grænse-
flader i det moderne Mellemøsten. Vi følger to mænd som kæmper 
for kærlighed. Du kan se filmene gratis som en del af Aks Film, Art & 
Dialogue Festival. Engelske undertekster. 
Sted: Vela Bar, Viktoriagade 2, 1655 København V.

20:00 - 22:00
MØD KSK-SEXPERTERNE
Hvad er en slikkelap? Hvorfor skal jeg testes for HPV og Clamydia? 
Hvad er seksuel sundhed for LGBTQ*-kvinder? Mød Sexperterne for 
kvinder der har sex med kvinder og få svar på alle dine spørgsmål.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.
Sted: Copenhagen Pride Square

PRIDE STAGE
COPENHAGEN

Under the Rainbow er Pride Week’s store koncertaften med fokus på li-
ve-musik, hvor up-and-coming stjerner erobrer scenen til en uforglem-
melig 5-timers musikoplevelse under regnbuen. 
Året hovednavn er fantastiske danske Fallulah, som går på scenen 21.15. 
Men du kan også opleve David Lavi fra Israel, Danny Polaris fra Eng-
land, Erika Kulnys fra Canada, Alex Palmieri fra Italien og Jonas Rose, 
Amanda Wium og Efter Festen fra Danmark. I anledning af Copenha-
gen Prides 20-års jubilæum har vi også opfordret alle kunstnere til at 
fremføre en fortolkning af et selvvalgt hit fra 1996.
Under The Rainbow 2016 bliver bundet sammen af vores vært Jobbe 
Joller, og som altid er koncerten fuldstændig gratis - og alle er velkom-
ne. 

LINE-UP

17:45 - 18:30
JONAS ROSE (DK)

18:30 - 19:00 
EFTER FESTEN (DK)

19:00 - 19:30 
ERIKA KULNYS (CA)

19:30 - 20:00 
DANNY POLARIS (UK)

20:00 - 20:30 
AMANDA WIUM (DK)

20:30 - 21:00 
DAVID LAVI (IL)

21:15 - 22:00 
FALLULAH (DK)

22:00 - 22:30 
ALEX PALMIERI (IT)

UNDER THE RAINBOW
Fallulah
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14:00 - 14:45
STEMMER FRA TANZANIA
I samarbejde med LGBT Danmark underviser tanzaniske aktivister 
i LILO-metoden (Looking In, Looking Out), som er en personlig 
tilgang til at udforske den personlige kønsidentitet og seksuelle 
orientering. Metoden har til formål at reducere selv-stigmatisering og 
minoritets-stress, samt at opbygge selvværd blandt LGBT+ personer. 
Aktivister fra Tanzania vil fortælle om deres personlige udvikling 
siden de deltog i LILO-træningen, samt deres erfaringer fra arbejdet 
som aktivister og LILO-trænere. Susanne Branner Jespersen fra LGBT 
Danmark er ordstyrer. I panelet: Kibanda Edwards, Wenty Tindwa og 
Salum Abdalla fra Tanzania. På engelsk. 
Arrangeret af Copenhagen Pride & LGBT Danmark.

14:45 - 16:15
KØN I HISTORIEN
Vores opfattelse af køn har ikke altid, som i dag, været formet af opda-
gelsen af “køns”-hormoner og “køns”-kromosomer, hvilket er sket for 
relativt nylig. Laura Mølgaard Tams beretter om Gender Culture og 
tilblivelsen af ideen om to “biologiske køn”.
Arrangeret af Copenhagen Pride.

16:15 - 16:45
ACE BASICS
Livet som aseksuel. Der er de seneste år kommet fokus på fænomenet 
aseksualitet. I dette oplæg fortæller tre aseksuelle generelt om aseksua-
litet, og hvordan det er at leve som aseksuel i dagens Danmark.
Arrangeret af Copenhagen Pride og Foreningen af Aseksuelle i Dan-
mark.

16:45 - 17:30
MØD FARAH ABDI
Gå ikke glip af denne fantastiske og livsbekræftende beretning. Farah 
Abdi er en somalisk transkønnet, muslimsk flygtning, som nu bor 
på Malta hvor hun kom til med båd fra Libyen i 2012. I dag er Abdi 
forfatter, blogger, flygtningeaktivist, fredsprismodtager og modtager 
af Dronning Elizabeth’s pris for unge ledere. Farah Abdi er inviteret 
til København for at fortælle sin historie, inspirere og minde os om at 

man aldrig må give op. På engelsk.
Arrangeret af Copenhagen Pride.

17:30 - 18:30
TRANS PÅ DANSK
Er ”trans” vanskeligt at forstå? Vi har samlet panelet der siger: Spørg os 
om alt. Kom også gerne i ugens løb og aflever dit spørgsmål i bowlen 
– så trækker vi dem op og stiller dem. I panelet: Niels Jansen, Laura 
Thams, Mark Nielsen og Quinn Rosenvold Jacobsen. Moderator: 
Andreas Nielsen.
Arrangeret af Copenhagen Pride.

18:30 - 19:15
DEN GLOBALE KAMP FOR LGBT-RETTIGHEDER
Daglige overgreb, hadforbrydelser og drab på homo-, biseksuelle og 
transpersoner er en realitet i mange lande verden over, og på globalt 
plan er LGBT-rettigheder stadig et af de mest kontroversielle politiske 
emner. Vi ønsker derfor at sætte fokus på de magtkampe, der udspiller 
sig, når LGBT-rettigheder er på den globale dagsorden, samt belyse 
hvad civilsamfundet kan gøre i kampen mod religiøse og højrekon-
servative kræfters undertrykkelse af seksuelle minoriteter og deres 
rettigheder. På engelsk.
Arrangeret af Copenhagen Pride og Sex & Samfund.

19:15 - 20:00
VIGTIGHEDEN AF FILM- OG DIALOG-FESTIVALER
Filmfestivaler er vigtige kulturelle begivenheder der fremmer 
kærligheden til film-mediet. Men udover at være underholdende 
begivenheder bør filmfestivaler også være vigtige kilder til at drage 
fokus på socialpolitiske emner. Siden 2005 er der etableret mere end 
200 LGBT-filmfestivaler verden over, hvor de fleste viser LGBT-film 
for at fremme accept af LGBTIQ-minoriteter i deres lokale befolkning. 
Derudover har nogle festivaler særlig fokus på identiteter som queer, 
trans*, migranter og People of Color (POC). Aks Film, Art & Dialogue 
Festival præsenterer en debat med festivalarrangører, der vil fortælle 
hvorfor sådanne niche-festivaler er vigtige og hvordan de påvirker 
vores forståelse af multi-identiteter. 
Arrangeret af Aks Film, Art & Dialogue Festival.

08:30 - 09:30
HISTORISK MORGEN: UD AF SKABET
Nationalmuseet inviterer på homohistorisk morgenkaffe. I anledning 
af, at Copenhagen Pride fejrer mangfoldigheden, stiller Historiske 
Morgener skarpt på homoseksualitetens svære vilkår gennem histo-
rien. Museumsinspektør Cecilie Bønnelycke og ekstern lektor ved 
Københavns Universitet Peter Edelberg vil føre os gennem kriminali-
seringen og sygeliggørelsen af homoseksualitet i Danmark op gennem 
1900-tallet. Entré: 45 kr. Køb billetten på billet.natmus.dk.
Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

11:00 - 22:00
ROLLESPIL DIN PRIDE
En en-dages minikongres for rollespil med LGBTQ-tema. Du kan 
prøve forskellige typer rollespil fra Danmark, Norge og USA. Arran-
gementet er for voksne, der er spil på dansk og engelsk, der er ingen 
udklædning, ingen forberedelse og ingen krav til at du har prøvet det 
før. Mere info på www.rollespildinpride.dk.
Sted: Huset KBH, Rådhusstræde 13, 1466 København K.

14:00 - 18:00
MØD MSM-SEXPERTERNE
Blæs eller blow? Kan jeg få hiv af oralsex? Hvor tit skal jeg testes 
for kønssygdomme? Hvad er prostata? I 2016 søsatte AIDS-Fondet 
websiden sexperterne.dk for LGBTQ*-mænd, som giver svar på disse 

og mange andre spørgsmål. Mød Sexperterne, test din viden og den 
nye webside.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

14:30 - 17:30
NORMKRITISK KREA
Mangler du et normkritisk badge, et klistermærke, en plakat, en 
ørering, en stencil-skabelon, et maleri, et papirklip, en streamer til 
bagruden på din ladcykel, et skilt til pride-paraden eller noget ligne-
nede? Så kom forbi og kreer det med Normstormerne! Vi sørger for 
materialer, som maling, sakse, badgemaskine mm, men du kan også 
selv medbringe en gammel t-shirt, karklud eller et maleri der trænger 
til normkritisk fornyelse.
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

15:00 - 17:00
BØRNEAKTIVITETER
Tag børnene med ind på Regnbuepladsen til nogle hyggelige og sjove 
timer med regnbueaktiviteter arrangeret af Pan Idræt.
Sted: Regnbuepladsen.

15:00 - 16:00
PAN GOLF
Kom forbi og sig hej til golfspillerne fra Pan Idræt som er på Pride 
Square for at opvise lidt teknik og fortælle om deres hold.
Sted: Pride Square.

ANDRE EVENTS OG AKTIVITETER

REGNBUEPLADSEN
DEBATTELTET PÅ



16:00 - 17:00
PANDANS
Danseholdet fra Pan Idræt svinger hofterne og byder gerne op til lidt 
eftermiddagsdans.
Sted: Pride Square

17:00 - 18:00
PAN WALKATHON / PAN KAMPSPORT
Medlemmerne af Pan Walkathon og Pan Kampsport er tilstede på 
Pride Square for at fortælle mere om deres hold og vise hvad de kan.
Sted: Pride Square.

17:30 - 19:00
MØD RÅDGIVNINGEN FOR TRANSPERSONER
Er du transperson, queer, non-binær – eller har du spørgsmål om 
køn, krop og identitet? Du har muligheden for at møde folkene bag 
AIDS-Fondets rådgivning for transpersoner. 
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square.

18:00 - 22:00
NATNIGHT: COPENHAGEN PRIDE
I anledning af Copenhagen Pride inviterer Nationalmuseet til en 
festlig aften med kulturel kant, som vi dedikerer til frisindet og forskel-
ligheden. I vanlig NatNight-stil vil der være drinks, DJ’s og løssluppen 
stemning. Der vil blandt andet også være mulighed for at kaste sig ud i 
Drag Bingo, gå med på særomvisninger og se film, der ligger i forlæn-
gelse af aftenens tema samt meget andet. 
Gratis adgang.
Sted: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

18:00 - 19:00 & 19:15 - 20:15
cANAL TOURS 2016
cAnal Tours er den ultimative kanalrundfart i København, hvor du får 
en uforglemmelig pride-oplevelse. Drag-guides står klar og venter på 
at give dig en underholdende tur du aldrig vil glemme med vittighe-
der, sange og helt sikkert nogle upassende kommentarer i bedste cAnal 
Tours tradition. Køb billetter og se afgangstider via Billetto.dk eller 
Facebook-siden “cAnal Tours 2016”. Prisen er 100 kr pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26 (Kajplads 5), 1061 København K.

PRIDE STAGE
COPENHAGEN

Traditionen tro byder fredag aften i Pride Week på et af Europas største drag shows. Og gæt hvem vi har inviteret i år:

Dragdronningen ALASKA THUNDERFUCK 5000 fra planeten Glamtron!!! Stjernen fra RuPaul’s Drag Race 5. sæson og den forestående AllStars 
sæson 2 kommer til byen! 
Hun er en af de mest succesfulde drag queens i verden og har en enorm fanskare. Alaska Thunderfuck vil få dig til at gagge, grine og hvine, og er du 
heldig, så er det måske dig det går ud over, når biblioteket åbnes. Du kan godt begynde at øve dit ”HIIIIIIIEEEEEEEEEEE”. 

I anledning af Copenhagen Pride’s 20-års jubilæum har vi også bedt nogle af vore danske queens om at tage på musikalsk rejse tilbage til 1996 for at 
hente inspiration, og vi er mere end almindeligt spændte på at se, hvad de kommer på.

Showet begynder kl. 20:00 og fortsætter non-stop frem til 23:00, og vores værtinde er igen i år den underskønne MEGAN MOORE. 

LINE-UP

ALASKA THUNDERFUCK

DI DI CANCERELLA

FOXXY FEMME

HARLEY QUEEN

JEZEBELLE MAY DANIELS

LUCCIANA

MARIAH FREEFALL

MISS MAYBELIEVE

MISS BONNIE HONEY

MISS OTB

MORGANA LEFAY

ROXY THYRUNE

SCARLETTA JACKSON

THE MANSON SISTERS

TINUS

V.I.D.

VESTERBRO DRAG UDLEJNINGSSERVICE

20:00 - 23.00

DRAG NIGHT

Megan Moore

Alaska Thunderfuck

Sponsoret af 7-Eleven
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PRIDE PARADE 2016
COPENHAGEN 

13.00 - 15.00

Så er dagen kommet hvor årets parade endnu engang vil fylde Københavns gader med regnbuer. Omkring 30.000 mennesker forventes at deltage i 

selve paraden i år.

Paraden afgår fra Frederiksberg Rådhusplads kl. 13:00. Forventet ankomst til Pride Square (Rådhuspladsen) kl. 15:00. 

Paraden starter fra Frederiksberg Rådhus og går via:

Allégade,

Pile Allé,

Vesterbrogade,

Hammerichsgade,

Pride Square.

14:00 - 00:00
GADEFESTEN I STUDIESTRÆDE
Studiestræde lukkes af for trafik og forvandles til den traditionelle gadefest, hvor barerne i gaden går sammen om at fejre Copenhagen Pride med 
udendørs barer, DJ’s og masser af regnbuestemning.

Sted: Studiestræde, København.

14:00 - 00:00
OSCARPRIDE
Oscar Bar & Café forvandler Regnbuepladsen til en stor udendørs Pride-fest med DJ’s frem til midnat.

Sted: Regnbuepladsen.

20:00 - 04:00
PRIDE PARTY I KVINDEHUSET
Pridefest for kvinder med DJ’s og live-optrædender af bl.a. Karina Willumsen og Erika Kulnys. 

Sted: Kvindehuset, Gothersgade 37, 1123 København K

22:00 - 04:00
SLM PRIDE PARTY
ÅBENT HUS: Det vil sige: der ikke kræves medlemsskab denne aften. Efter en veloverstået Pride-parade og fest på Rådhuspladsen åbner SLM døre-
ne kl 22.00. DJ Romano B fra Paris spiller live hele natten. Kun adgang for mænd.

Sted: SLM Copenhagen, Lavendelstræde 17, baghuset, 1462 København K.

23:00 - 05:00
OFFICIAL COPENHAGEN PRIDE AFTERPARTY 2016
Årets officielle Copenhagen Pride Party finder igen sted i Pumpehuset, hvor vi giver dig alt du behøver for at holde festen kørende til den tidlige 
morgen. DJ Aamyko Iddiols fra London og Melli Magic og Gloria Viagra fra Berlin er garanti for et fyldt dansegulv hele natten lang. Den officielle 
Copenhagen Pride-fest er sponsoreret af Absolut Vodka, og billetter koster 125 kr. Det anbefales at købe billetter i forsalg via billetto.dk, da vi har 
haft udsolgt de to seneste år. 

Sted: Pumpehuset, Studiestræde 52, 1554 København K.

ANDRE EVENTS OG AKTIVITETER
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AFTER PRIDE I TIVOLI
14:00 - 18:00

Efter en uge fuld af kærlighed, mangfoldighed og regnbuer inviterer Tivoli i år til After Pride chill-out på Plænen med både DJ’s, live-musik, Tivo-
ligarden i pridehumør, regnbue-ballet og en god film. Albin Ljungquist er vært hele eftermiddagen og vil naturligvis også selv optræde på scenen. 
Du får billigere indgang til Tivoli den dag, hvis du stadig har dit Copenhagen Pride støttearmbånd på. Du skal bare fremvise det ved indgangen. 
Mere info på www.tivoli.dk. 

Sted: Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

PRIDE STAGE
COPENHAGEN

PRIDE SHOW
Når paraden er ankommet til Pride Square fyrer vi op under årets store Pride Show med navne som Medina, Mendoza, Madlick, Kings of 
the Universe, Camille Jones, David Jay og Robin Skouteris. Årets Pride-vært bliver Ole Henriksen med særligt indbudte venner.

14:00 - 15:30

DJ HANSELL LEYVA (US)

15:30 - 16:00

OFFICIAL PRIDE SPEECHES:

FRANK JENSEN

RUFUS GIFFORD

LIZETTE RISGAARD

FARAH ABDI

MICHAEL NORD

LARS HENRIKSEN

+FLERE

16:00 - 17:00

CAMILLE JONES

MEGAN MOORE

PARADE AWARDS 2016

SALMON OF THE YEAR 

AWARD

PAULINE

17:00 - 18:00

JONAS HEDQVIST

DJ ENTREE

18:00 - 19:00

MADLICK

LUX & WITZANSKY

19:00 - 20:00

BJØRNSKOV

DRAGDADDY & THE C.U.N.T. 

COLLECTIVE

20:00 - 21:00

MENDOZA

DAVID JAY

21:00 - 22:15

KINGS OF THE UNIVERSE

MEDINA

22:15 - 23:45

DJ ROBIN SKOUTERIS

Medina
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TAK FOR EN FANTASTISK
PRIDE WEEK 2016

VI SES IGEN I 2017




