
ULRICEHAMN
PRIDE 2021
6-11 SEPTEMBER

Kunskap, kamp, kärlek! 
En veckas samlad manifestation 
kring hbtqi, normer, solidaritet 

och mänskliga rättigheter

Ulricehamn Pride 2021 på Facebook och
www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21

PROGRAM & PRIDETIDNING



Välkomna till Ulricehamn Pride!
6-11 september 2021

Och välkommen till vår pridetidning, en skrift som vi hoppas kan ge inspiration, lust att arbeta
vidare och kunskap också bortom just den specifika vecka som är Ulricehamn Pride 2021. 

Ulricehamn Pride är en lokal manifestation för en bättre värld med och för alla - med ett starkt
samlande fokus på det breda rättighetsarbete som specifikt gäller hbtqi-personer: homosexuella,
bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. En normkritisk, antirasistisk festival som
vill visa det solidariska arbete som görs och som vill understryka att vi kan göra mer, tillsammans.

I år fyller RFSL Sjuhärad 50 år som förening! Sedan 1971 har vi samlats för att arbeta för lika
rättigheter och mot förtryck, hat och hot riktat mot hbtqi-personer. Sedan dess har mycket hänt, vi
har sett framgångar och mött motstånd, såväl positiva som inskränkande lagar har införts, våld
och övergrepp från både stater och civilsamhälle har pågått och ändrat form. Av historien lär vi
oss att det inte går att vila i arbetet med mänskliga rättigheter, om vi blundar och glömmer bort att
ta kamperna så kommer krafter som vill begränsa demokrati, förminska hbtqi-personers utrymme
och inskränka mänskliga rättigheter att vinna mark. Därför genomför vi Ulricehamn Pride, nu för
tredje året i rad.  Vi ser att mycket har vunnits och att mycket återstår att göra – lokalt och globalt.
En mer rättvis och jämlik värld kräver arbete – här och nu, precis som där och då.

Ulricehamn Pride drivs av engagemang och hårt ideellt arbete, utan kommersiella intressen. Vi är
övertygade om att ingen är fri förrän alla är fria: kampen för lika rättigheter gäller precis varenda
människa, oavsett vem du är, vem du blir kär i, hur du identifierar dig, var du bor, vilken bakgrund
eller livssituation du har och befinner dig i. För att allt ska gälla just alla behövs ett aktivt arbete!

Ulricehamn Pride 2021 är också en inbjudan till att ta ett bredare grepp, såväl geografiskt som
tidsmässigt, nu förändrar vi den här kommunen, den här världen, till det bättre! Tillsammans!

ENGLISH: A lot of our programs are very possible to attend even if you do not speak Swedish,
we can also help with translation. Please visit www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21, facebook
event “Ulricehamn Pride 2021” or contact stina@sjuharad.rfsl.se for more info. Welcome!

Med vänliga hälsningar, varsågoda och tack från arrangörsgruppen för Ulricehamn Pride 2021
Genom Stina Nilss, projektledare / ordförande för RFSL Sjuhärad

I arrangörsgruppen finns ideellt aktiva från RFSL Sjuhärad samt representanter från Svenska
Kyrkan, ABF Sjuhärad, Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad och Ulricehamns Kommun. 

Innehåll
1. Program i korthet                  
2. Utställningar, hela veckan     
3. Möt Khaled Alesmael            
    + Pride i Sjuhärad 2021         
4. Program måndag-tisdag       
5. Program onsdag-torsdag      
6. Möt Wahed Ahmadi              
    + RFSL Sjuhärad året runt       

7. Program fredag + Bli medlem
8. Program lördag
9. Möt Anna Linder från SAQMI
      + Reklampaus för utbildningar
10. Manifestation 11 september
11. Möt Felix Lekare + Arrangörer
12. Utan er, var vore vi då
13. Ordlista
Baksida: Det är vi som arrangerar



Program i korthet
De digitala programmen hittar ni via RFSL Sjuhärads facebook-sida: www.facebook/rfslsjuharad

Måndag 6 september Läs mer på s. 4
9.30-10.30 - Frukostpromenad Walk and Talk / Walk with Pride. Utanför SVs lokal, Södra Kullag. 3a Fysiskt
12.10-12.50 - Lunchpromenad Walk with Pride. Utanför Rådhuset. Fysiskt
16.45-17.45 . Miguel Gómez Espinosa - Utrikesfödd, homosexuell & präst. Rådhuset. Fysiskt.
18.00-20.00 - Queerienteering - A talk about orienteering, sport, organization. Folkets Hus. Fysiskt & digitalt
 

Tisdag 7 september Läs mer på s. 4
10.00-12.00 - Vernissage för utställningar med möjlighet till samtal. Rådhuset, drop in. Fysiskt & digitalt
12.10-12.50 - Politisk lunch. Folkets Hus. Fysiskt
17.00-18.15 - Samtal: hbtqi, Polen & EU med Bart Staszewski & Malin Björk. Stadshuset. Fysiskt & digitalt
18.30-19.30 - Queera landsbygder med Queer*Bygd & Luie Romero. Rådhuset. Fysiskt & digitalt

Onsdag 8 september Läs mer på s. 5
8.30-9.15 - Frukostsamtal om historiskt hbtqi-arbete - RFSL Sjuhärad fyller 50 år. Folkets Hus. Fysiskt
12.10-12.50 - Lunchsamtal om hbtqi-personer & allierade som inspirerar. Folkets hus. Fysiskt & digitalt
16.00-19.00 - Filmvisning + Ungdomsmottagningen gästar Ungdomens Hus / Ungas Fritid. Fysiskt
18.00-19.00 - Boksamtal: Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann kärlekshistoria. Biblioteket. Fysiskt

Torsdag 9 september Läs mer på s. 5
8.30-9.15 - Frukostsamtal om det aktiva i aktivism. Folkets Hus. Fysiskt
12.10-12.50 - Lunchsamtal om hela världens hbtqi-rörelse. Folkets Hus. Fysiskt
16.30-17.30 - Gå bara om du absolut måste - transpersoners bild av vård. Folkets Hus. Fysiskt & digitalt
18.00-20.00 - Filmvisning: Dokument från queerkampen i Sverige. Folkets Hus. Fysiskt

Fredag 10 september Läs mer på s. 7
8.30-9.15 - Asylrätt & stereotypa avslag - samtal om Aino Gröndahls rapport. Folkets Hus. Fysiskt
12.10-12.50 - Samtal om psykisk hälsa & arbete mot suicid med Shedo. Folkets Hus. Fysiskt
18.00-20.00 - Filmvisning: Tove + samtal och quiz. Folkets hus. Fysiskt

Lördag 11 september Läs mer på s. 8 & 10
10.00-17.00 - Manifestation! Utspridd parad! Där du är + Rådhuset. Fysiskt & digitalt
10.30-11.30 - Härifrån - om asylrätt och rasism. Rådhuset. Fysiskt
12.00-13.00 - Bisexuell, bara om du är singel. Hanna Liljehag & Erika Leander Rådhuset. Fysiskt& digitalt
14.00-16.00 - Workshop - Stories and first or true love. Enbart för RFSL Newcomers. Folkets Hus. Fysiskt
14.00-15.30 - Anhörigträff, för närstående till hbtqi-personer. Rådhuset. Fysiskt
17.00-17.45 - Nyss, nu, sen! Bildvisning och samtal om veckan och framtiden. Bryggan. Fysikt & digitalt 
18.00-19.30 - Författarsamtal: Khaled Alesmael - En Port till Havet. In English. Bryggan. Fysikt & digitalt 
19.30-midnatt - Ulricehamn Pride Fest 2021 Live: Dowe, Alba Omega 
+ DJs: SerGay. Bryggan. Fysikt 

 

Hela veckan
På stan 6-11 september Läs mer på s. 2
Walk with Pride - tipspromenad, tidslinje, 

porträtt av aktivister då och nu. Information hämtas på
Rådhuset eller web: www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21

 

Digitalt 6-11 september Läs mer på s. 2
På RFSL Sjuhärads youtube-kanal och facebook-sida hittar

ni intressanta inlägg, mer information om program och
inspelade samt livesända samtal och programpunkter. 

 

Rådhuset 7-11 september Läs mer på s. 2
Utställningar, program, information och försäljning.

Läs mer på sida 4, 6, 7, 9 / fb: Ulricehamn Pride
2021 / web: sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21

English: 
Alot of the program is possible to attend 
even if you do not speak Swedish! 
Please visit
www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
for program and texts in 
English. Or contact 
stina@sjuharad.rfsl.se 
for more info!
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På stan 6-11 september
Välkomna ut! Runtomkring i Ulricehamn möter ni Walk With Pride - en serie plakat som presenterar fakta,
porträtt av aktivister och förebilder som gjort skillnad för hbtqi-rörelsen, bland andra: Ester Blenda
Nordström, David Kato, Sylvia Rivera och Angela Davis. Walk with Pride innehåller också historiska
nedslag och en tipsrunda. Håll också utkik på sociala medier för fler påhitt, projekt och inspel.  Delta gärna,
kom med egna förslag, prata med oss och hämta mer  info  på Rådhuset under pride-veckan, på
sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21, eventet Ulricehamn Pride 2021 och sidan RFSL Sjuhärad på facebook.

 

Digitalt 6-11 september
Många av våra programpunkter kommer att presenteras digitalt, ni hittar dem via RFSL Sjuhärads kanal på
youtube och via RFSL Sjuhärads facebooksida där vi sänder under veckan. Varmt välkomna, också till
www. Gå in på youtube och facebook och sök efter Ulricehamn Pride 2021 och RFSL Sjuhärad så hittar ni
oss. RFSL Sjuhärad finns även på instagram. På Rådhuset under pride hjälper vi gärna till att hitta rätt! Ni
är också välkomna att skriva till stina@sjuhard.rfsl.se för mer info!

 

Utställningar 7-11 september
Visningar går att boka, små grupper med smittsäkert upplägg, skriv till stina@sjuharad.rfsl.se för att boka.

Rådhuset har öppet Tisdag-Fredag 12-18 och Lördag 10-17
 

Ung queer konst - konstcirkel
2021. Måleri, pärlor, poesi. Ungas Fritid, Nygatan 21
Poesi, bildkonst, pärlplattor och blandteknik möts när unga hbtqi-personers konstnärliga uttryck tar plats i
en samlingsutställning skapad under en pågående konstcirkel. Läs mer på www.ungpridekonst.carrd.co

Härifrån - om en vacklande biljett till frihet
2021. Måleri, text, ljud. Rådhuset, Stora torget, Bogesundsgatan 25.

Sju hbtqi-personer med erfarenhet av att bo i länder där att vara hbtqi är
förenat med livsfara delar sina berättelser om hopp och kärlek, kamp

och framtid, rädsla och övergrepp. Här tecknas historier som sällan
 hörs och vi vill med det sätta ljuset på att asylrätten skall vara okuvlig och

 självklar samt visa hut trygghet inte går att ta för givet utan kräver vår närvaro.
Medverkande: Asma, Esther, Mehmet, Massie, Juliana, Sophia, Nancy

Konstnärer: Noah Rowan, Sonja Helander, Dante Odefey
Idé, text och produktion: Stina Nilss och RFSL Newcomers Sjuhärad

Queers Against Fascism (QAF) - Brev från framtiden 
2021. Ljudverk. Rådhuset, Stora torget, Bogesundsgatan 25
Brev från framtiden skapades av QAF inför Radio 8 mars 2021. QAF har under flera år undersökt kollektivt
skrivande som ett sätt att göra text och skapa en gemensam röst. De är intresserade av den kontrollförlust
och kreativitet som uppstår i sökandet efter den delade mångfacetterade rösten. Brev från framtiden
undersöker den kommande förändringen i medvetandet, en process som också gör nuet mer begripligt. 

Luie Romero - Där jag blev är jag trygg 
2021. Foto, ljudverk. Rådhuset, Stora torget, Bogesundsgatan 25

Som avslutande projekt efter två års konststudier vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg ville Luie en gång för
alla undersöka vad som är mest queervänligt; staden eller landsbygden. I verket Där jag blev är jag trygg

gör Luie, som främst arbetar med kreativt skrivande, en konstnärlig undersökning kring stad och land, vad
känns tryggt? Vart vill du helst vara? Varför tror du att det är så?

Luie presenterar även arbetet i ett samtal med Stina Nilss, tisdag 7 september kl 18.30

"Sophie" av Dante Odefey

2



Pride & fokus hbtqi i Sjuhärad 2021!
Innan Ulricehamn Pride 2021 har vi genomfört: 
FOKUSVECKA I VÅRGÅRDA 22-29 maj 2021

BORÅS PRIDE  1-3 juli 2021
Se Borås Pride på youtube för inspelat material!

BOLLEBYGD PRIDE 4-5 september 2021
 

Håll utkik efter veckor och arbete i 
kommunerna också under 2022 och framåt!

 

Efter Ulricehamn Pride 6-11 september 2021, som du läser om i detta blad, genomför vi:
FOKUSVECKA I HERRLJUNGA 1-9 oktober 2021. Herrljunga kommuns chefer och politiker utbildas
i mänskliga rättigheter och vi arrangerar en vecka med utställning, samtal och filmvisning. 

MARK PRIDE 11-16 oktober 2021. En veckas späckat program. Mark Pride arrangeras av HBTQ+
Mark, Studieförbundet Vuxenskolan och Marks kommun i samarbete med flera.

TRANEMO SVENLJUNGA PRIDE 23-29 oktober 2021. Två kommuner arbetar gemensamt för att
med ett intersektionellt och normmedvetet perspektiv lyfta hbtqi, mänskliga rättigheter och
landsbygdsperspektiv för en bättre bygd för alla. 

Läs mer om vårt arbete med pride och fokusveckor: 
www.sjuharad.rfsl.se/pride

MEET: Khaled Alesmael

Foto: James Sanastasi

Khaled Alesmael is a journalist, author and activist who will talk about
his latest book "En port till havet - brev från arabiska bögar" on
Saturday, September 11, 18.00 (6pm) at Bryggan.

The book "En Port till Havet" was first a blog project started by me in
2012, the second year of The Arab Spring. I was in Cairo, went to
Turkey, met gay people, collecting stories. Also in Sweden, after my
debut novel Selamlik, I got letters from gay people who wanted to
share their stories. The blog project became an idea of a book based
on this stories and letters, from the arab gays to the western world.
Not to make us look vulnerable, but to be part of the movement and
the demonstration for our rights.

The letters as a form is always sexy. They brings news and feeling to us. Letters makes us feel
close to one another and I want my book to be part of that togetherness. 

I am surprised that these kind of stories, from lgbt migrants and gay arabs living all over the
world, were not heard before, I had higher expectations about this when I came to Sweden in
2014. Now, I know how difficult it is for a writer like me to be recognised and seen and how many
people who do not know that queer arabs even exists. 

The fight is not over, we are born in to a battle that we need to fight every day. Bringing people
together is not easy but possible. I am always positive about the future and will remain, I will keep
writing. Love is the message.
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Måndag 6 september
9.30-10.30 Utanför SVs lokal, Södra Kullagatan 3a
Frukostpromenad - Walk and Talk / Walk with Pride
Vi tar oss en promenad med samtal, tipsfrågor och porträtt som rör mänskliga rättigheter och pride. 
Arr: RFSL Sjuhärad, Studieförbundet Vuxenskolan.

12.10-12.50 Rådhuset 
Lunchpromenad - Walk with Pride
Gemensam promenad genom historiska nedslag i hbtqi-rörelsens senaste 50 år och inspiration från
förebilder. Walk with Pride läser du mer om på sida 4. Arr: RFSL Sjuhärad

16.45-17.45 Rådhuset 
Miguel Gómez Espinosa -  utrikesfödd, homosexuell och präst 
Miguel delar med sig av sin berättelse och om vad som kan vara viktigt i livet och bjuder in till samtal
om livet som homosexuell präst med bakgrund i Colombia. Arr: Svenska Kyrkan Ulricehamn

18.00-20.00 Folkets Hus 
Queerienteering - A talk about lgbtqi and inclusion within sport and orienteering!
An unique conversation where queer orienteers meet representatives from orienteering organizations.
How much queerness can orienteering withhold? We will highlight challenges, opportunities for the
future and changes that can make a difference. Maria Magnusson(SWE), Tyna Fritschy(SUI), Samuel
Suomalainen(FIN), Mette Brolinson(SWE), Tarja Krum(FIN). Arr: RFSL Sjuhärad, deltagare, RF-Sisu

Tisdag 7 september
10.00-12.00 Rådhuset & digitalt
Vernissage och digital visning av utställningar med möjlighet till samtal
Vi presenterar utställningarnas tematik och innehåll och bjuder in till samtal. Ni kan ta del av en
presentation digitalt och boka fysiska visningar  hela veckan, kontakta stina@sjuharad.rfsl.se.  Läs
mer om utställningarna på sida 4. Arr: RFSL Sjuhärad

12.10-12.50 Folkets Hus
Politisk lunch
Hur går de politiska tankarna och vilka frågor kring hbtqi och mänskliga rättigheter behöver lyftas inför
valet i Sverige 2022? Välkomna till ett öppet samtal där vi gemensamt tittar på och diskuterar både
partipolitik och sakpolitik. Arr: RFSL Sjuhärad

17.00-18.15 Stadshuset (Sessionssalen) & digitalt
När rättigheter hotas: om Hbtqi, Polen & EU med Bart Staszewski & Malin Björk
När vindar blåser som begränsar människors utrymme och demokratiska rättigheter så behöver vi
prata om hur hot mot mänskliga rättigheter kan minska och stoppas. Aktivisten Bart Staszewski möter
Europa-parlamentets Malin Björk samt kommunpolitiker och allmänhet. Arr: RFSL, Europa Direkt

18.30-19.30 Rådhuset & digitalt
Queera landsbygder med Queer*Bygd och Luie Romero
Luie Romero gästar Ulricehamn med verket Där jag blev är jag trygg och samtalar här med Stina
Nilss, grundare till nätverket Queer*Bygd, om arbetet med queera landsbygder och skillnader mellan
stad och land, att vara trygg och rädd samt vad vi kan göra för att göra mindre kommuner bättre för
fler. Arr: RFSL Sjuhärad, Queer*Bygd och Luie Romero

Läs längre texter och hitta mer information på:  www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
och på fb-eventet Ulricehamn Pride 2021 De digitala programmen hittar ni på facebook-sidan 

RFSL Sjuhärad och på RFSL Sjuhärads kanal på youtube

PROGRAM
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Onsdag 8 september
8.30-9.15 Folkets Hus
Frukostsamtal om hbtqi och historia 
- RFSL Sjuhärad fyller 50 år!
Sedan 1971 har RFSL Sjuhärad arbetat av, med och för hbtqi-personer. Vi diskuterar hur arbetet
sett ut i tider av såväl framsteg som bakslag. Arr: RFSL Sjuhärad 

12.10-12.50 Folkets Hus
Lunchsamtal om hbtqi-personer och allierade som inspirerar
Vi lyfter upp personer som genom historien spelat roll för hbtqi-personers rättigheter. Här ser vi till
att inspireras av tidigare arbete och lära om vad vi kan göra framåt. Arr: RFSL Sjuhärad 

16.00-17.00 för mellanstadiet + 18.00-19.00 för högstadie/gymnasiet Ungdomens Hus
Filmvisning + Ungdomsmottagningen gästar Ungdomens Hus / Ungas Fritid
Ungdomsmottagningen Ulricehamn finns till för alla unga och har stor kunskap om bland annat
identitet och sexualitet. Här visas film och bjuds in till samtal. Mer info på Ungas Fritids hemsida.

18.00-19.00 Ulricehamns Bibliotek
Boksamtal om Mian Lodalens roman Lisa och Lilly - en sann kärlekshistoria
I september 1911 hittas Lisa & Lillys sammanbundna kroppar i Hammarby sjö. Året innan denna
tragiska händelse är fyllt av magnetisk och förbjuden kärlek. Mian Lodalen har skrivit fram tiden
runt 1910 där klass, rädsla och tonåringens eviga tvivel och självklarhet lyfts. Arr: ABF, RFSL

Torsdag 9 september
8.30-9.30 Folkets Hus
Frukostsamtal om det aktiva i aktivism
Räcker det att ge digitala tummar upp på inlägg på sociala medier? Hur ser det aktiva arbetet för
mänskliga rättigheter ut idag och vad gör egentligen skillnad? Arr: RFSL Sjuhärad 

12.10-12.50 Folkets Hus
Lunchsamtal om hela världens hbtqi-rörelse
Ta del av ett inspirerande och omvärldsbevakande samtal om hur hbtqi-rörelser och pride ser ut
runt om i världen! Arr: RFSL Sjuhärad, RFSL Newcomers

16.30-17.30 Folkets Hus
Gå bara om du absolut måste - om transpersoners upplevelser av primärvården i Västra
Götaland. Med Tanya Charif, författare till rapporten och Fatou Sonko från KSH. 
Rapporten visar transpersoners erfarenheter av vården och lyfter behov och åtgärder. Tanya
Charif & Fatou Sonko berättar och bjuder in till samtal. Arr: Kunskapscentrum för sexuell hälsa

18.00-20.00 Folkets Hus
Filmvisning: Från Frigörelse till Transmilitans - dokument från queerkampen i Sverige
SAQMI & QRAB bjuder in till film om queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från
1979 till idag. Följ med på festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt,
utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids för vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk
kamp, queerfeminism, göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev
Queersvall. Här är spåren som leder till nuet och framtiden. Arr: SAQMI, QRAB, RFSL Sjuhärad

Läs längre texter och hitta mer information på:  www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
och på fb-eventet Ulricehamn Pride 2021 De digitala programmen hittar ni på facebook-sidan 

RFSL Sjuhärad och på RFSL Sjuhärads kanal på youtube

PROGRAM
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Vårt arbete, året runt
RFSL Sjuhärad är en ideell sakpolitisk förening, en lokalavdelning inom förbundet RFSL, och
arrangör till Ulricehamn Pride. RFSL Sjuhärad har varit aktiv sedan 1971 och firar med det 50
år i år, sedan dess har föreningen arrangerat och varit aktiva i många olika projekt och
verksamheter, alltid med ett fokus på hbtqi-personers rättigheter och rättvisa villkor.

Välkomna till våra lokaler på Magasinsgatan 1 i Borås, eller kontakta oss om du har frågor, vill
engagera dig, bli medlem eller är nyfiken på vad vi gör! www.sjuharad.rfsl.se

Några av RFSL Sjuhärads verksamheter: 
Ungdomsverksamhet - med och för unga, varje fredag 15-20 med fika, pyssel, spel, film mm
Transverksamhet - med och för alla som på något sätt identifierar sig som trans
Newcomers - med och för nyanlända, asylsökande och personer som vill arbeta mot rasism
Magasinet - vår alldeles egna nattklubb! Ofta med tema, alltid med bra musik, bar, dans.
Seniorverksamhet - med och för äldre hbtqi-personer och intresserade av hbtqi-historia
CheckPoint - ett arbete för säkrare sex och hälsa, hivtest, samtal, kunskap. 
Pride & fokusveckor - normbrytande kultur- & kunskapsfestivaler i hela Sjuhärad
Anhörigverksamhet - för alla som är anhörig eller närstående till en hbtqia- person.
Utställningar, bokcirklar, utbildningar och föreläsningar, utflykter, samarbeten...
arbetet för att stärka hbtqi-personers hälsa och situation samt göra Sjuhärad till en rimligare
plats, av med och för alla känner inga gränser. Välkomna!

MÖTET: Wahed Ahmadi
Wahed tog initiativ till Ulricehamn Pride, som genomfördes för första
gången 2019. I dag studerar Wahed parallellt med jobb och är
fortsatt bosatt i Ulricehamn. 

Mitt bästa minne från Ulricehamn Pride är paraden som vi ordnade
2019, den avslutade hela veckan och jag tyckte verkligen om den. Vi
blev så förvånade och glada att det kom så många människor som
stod upp för våra rättigheter. 

Jag längtar tills vi får arrangera parader igen, det är ett bra sätt att
träffas och visa att hbtq-frågor är viktiga.

Jag tycker att pride behöver arrangeras för att också unga personer
behöver veta att hbtq-personer finns och att det inte är någon
sjukdom att vara homosexuell. 

Jag vill att människor ska känna sig trygga i Ulricehamn och så är det
inte alltid nu, det finns fortfarande stor okunskap, därför behövs
Ulricehan Pride. Jag hoppas att många kommer på våra
programpunkter i år, jag är stolt över programmet och jag är stolt
över att vara med och förändra Ulricehamn till det bättre.

Foto: Morteza Rezay
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Fredag 10 september
8.30-9.15 Folkets Hus
Asylrätt och stereotypa avslag - presentation & samtal med Aino Gröndahl
2020 släppte RFSL rättsutredningen om migrationsmyndigheternas ofta stereotypa och felaktiga
hantering av hbtqi-asylärenden. Under samtalet möter vi rapportens författare och RFSLs
asylrättsjurist Aino Gröndahl som berättar om rapportens resultat och vägar framåt. Arr: RFSL

12.10-12.50 Folkets Hus
Samtal om psykisk hälsa och arbete mot suicid - SHEDO föreläser.
SHEDO är en ideell förening med syfte är att sprida kunskap och föra samtal om ätstörningar och
självskadebeteende. Här föreläser Irja Forsman om att vara hbtqi-person och ha erfarenhet av
psykisk ohälsa samt om att ge stöd åt drabbade och anhöriga. Arr: RFSL Sjuhärad, Shedo

18.00-20.00 Folkets hus 
Filmvisning Tove - om Tove Jansson, samtal och quiz efter filmen
Hon hänger sig åt långa festnätter, men också tvivel på sitt konstnärskap. Hon har en varm
kärleksrelation med åländske politikern Atos Wirtanen, men när hon möter teaterregissören Vivica
Bandler blir hon blixtkär. Samtidigt börjar hennes skapande ta sig oväntade vägar: den lilla
sagovärld hon skapat för sig själv under kriget börjar växa. Inspirerad av sina verkliga personer
börjar hon skriva och måla berättelsen om Mumintrollen, till hela världens stora förtjusning.
Tove skildrar en unik kvinnas intensiva sökande efter lust och frihet, och tillblivelsen av ett av
världens mest älskade konstnärskap. Arr: RFSL Sjuhärad, Folkets hus

Som medlem i RFSL stöttar du vårt arbete för mänskliga rättigheter, bidrar till att vi kan öka
antalet trygga platser för hbtqi-personer och blir en del av en rörelse som sedan 1950 arbetat
för att alla ska kunna ta del av samhället på lika villkor.  Tack för att du är med! 100 kr/ år
kostar det, gå in på blimedlem.rfsl.se och klicka gärna i RFSL Sjuhärad som lokalavdelning så
stöttar du arbetet också i Ulricehamn. Du kan även bli månadsgivare / ge engångsbidrag. Tack!

Läs längre texter och hitta mer information på:  www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
och på fb-eventet Ulricehamn Pride 2021 De digitala programmen hittar ni på facebook-sidan 

RFSL Sjuhärad och på RFSL Sjuhärads kanal på youtube

PROGRAM
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Lördag 11 september
10.00-17.00 Där du är/överallt + Rådhuset 
Manifestation! Utspridd parad! Läs mer på sida 12.
Vi avslutar Ulricehamn Pride med en utspridd parad, en manifestation, ett ställningstagande. Samla nära
och kära, skapa egna plakat, köp eller gör en regnbågsflagga och visa vad ni tänkt på, lärt er, vill visa att ni
står bakom. Tillsammans skapar vi synlighet! Arr: Ulricehamn Pride arrangörsgrupp

10.30-11.30 Rådhuset
Härifrån - om asylrätt och rasism
I utställningen Härifrån delar hbtqi-personer med erfarenhet av att bo i länder där att vara hbtqi-person är
förenat med livsfara berättelser om hopp och kärlek, kamp och framtid, rädsla och övergrepp. Här pratar vi
om asylrätt som hotas och en rasism som måste bekämpas. Arr: RFSL Newcomers, RFSL Sjuhärad

12.00-13.00 Rådhuset & digitalt
Du är bara bisexuell så länge som du är singel. Samtal: Hanna Liljehag & Erika Leander
Bisexualitet och pansexualitet har länge osynliggjorts såväl inom som utanför hbtqi-rörelsen, något som
påverkar personer som har förmågan att attraheras av fler än ett kön, både vad gäller sin egen sexuella
läggning och olika rum och föreställningar. Arr: RFSL Sjuhärad

14.00-16.00 Folkets Hus
Stories and first or true love. Creative workshop with and for queer people of colour.
Let's celebrate our first love! Using multimedia and artistic mediums such as writing, calligraphy, poems,
short stories, collages and painting, we will have the opportunity to visualise the story of our first love. A
possibility also to share your story, or simply listen to others’ stories. Arr: RFSL Sjuhärad, QRAB

14.00-15.30 Rådhuset
Anhörigträff, för närstående till hbtqi-personer med Tulay Orre
Har du en vän, släkting eller annan närstående som är hbtqi? Vill du träffa andra anhöriga, dela tips,
erfarenheter eller utmaningar? Välkomna till denna träff! Arr: RFSL Sjuhärad

17.00-17.45 Restaurang Bryggan
Nyss, nu, sen! After Pride, bildvisning och sammanfattning av veckan.
Ulricehamn Pride 2021 går mot sitt slut och vi samlas här för att dela bilder och minnen från veckan. Vad
tar du med dig från programmet? Missade du något och vill fråga hur det var? Vad önskar du ska hända i
Ulricehamn resten av året? Har du redan nu tanker om nästa års festival? Arr: RFSL Sjuhärad, Bryggan

18.00-19.30 Restaurang Bryggan & digitalt
Brev från arabiska bögar - Khaled Alesmael - författarsamtal
Khaled Alesmael är prisad journalist och rosad författare, född i Syrien, bosatt i Göteborg och London. Här
möter Khaled författaren Marie Hållander i ett samtal om Khaleds senaste bok: En Port Till Havet - brev
från arabiska bögar. Arrangör: Textival & Sjuhärad Text, Bryggan

19.30-midnatt Restaurang Bryggan
Ulricehamn Pride Fest 2021! 
Livemusik, DJ, finaste sällskapet avslutar vår vecka, Mat & dryck finns att köpa. 
Dowe - Det är svårplacerat, genuint och innerligt. Singer-songwritern Dowe lovar stämning och värme!
Alba Omega  - Med mjuk och kraftfull pop/funk/post punk ger Alba oss kärlek, smärta, frihet, sorg och
skönhet. Det går ju inte att ha Pride-fest utan DJ SerGay! Lust, dans, kraft, kärlek! Arr: Ulricehamn Pride
arrangörsgrupp, Bryggan

Läs längre texter och hitta mer information på:  www.sjuharad.rfsl.se/ulricehamnpride21 
och på fb-eventet Ulricehamn Pride 2021 De digitala programmen hittar ni på facebook-sidan 

RFSL Sjuhärad och på RFSL Sjuhärads kanal på youtube

PROGRAM
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Utbildning med RFSL Sjuhärad!
Lär er mer om normer, mänskliga rättigheter och hbtqi

 

RFSL Sjuhärad utbildar varje år kommuntjänstepersoner, elever, lärare, företag, politiker,
föreningar med mera. Ni är alltid välkomna att kontakta oss, vi bygger utbildningarna tillsammans
med er och anpassar alltid upplägget efter era önskemål. För skolor finns möjlighet att boka
skolinformation (kostnadsfritt i mån av plats, förskoleklass till gymnasium) och för er andra finns
såväl korta som långa utbildningar, även diplomering av er verksamhet kan vi ordna.

Vi anpassar våra utbildningar till alla områden: kommunala, ideella, vård, skola, företag,
serviceyrken med mera. Vi kan rikta våra utbildningar också med fokus på antirasism, asylrätt,
funktionsvariationer, seniorer, våld i relationer, heder, hälsa med mera, vid sidan om information
om grundläggande begrepp, hbtqi, könsidentiteter och normer. 

Kontakta stina@sjuharad.rfsl.se för mer information om våra utbildningar! 

PRISER: Lektion fr 3000 kr, Halvdag fr 8000 kr, Heldag fr 15000 kr, 
Diplomering fr 30000 kr Hör av er så diskuterar vi, vi är inte omöjliga

MÖTET: Anna Linder
Anna Linder är konstnär, kurator, kulturproducent och driver The
Swedish Archive for Queer Moving Images - SAQMI som samlar
och visar historisk queer rörlig bild. Anna medverkar i Ulricehamn
med filmvisning av Från Frigörelse till Transmilitans - Dokument
från queerkampen i Sverige, torsdag 9 september 18.00.

Jag startade SAQMI på grund av bristen av queer rörlig bild, det
var i början en del av mitt forskningsprojekt på Valand. Det finns
en hel del queera arkiv och många filmarkiv men ingen hade
fokus på just queer rörlig bild. Som en grund ligger såklart också
mitt intresse och att jag själv är konstnär inom rörlig bild. 

Queer film idag har fått en större efterfrågan och synlighet och
arbetet med SAQMI var för mig oväntat efterlängtat både inom
och utanför queera rum. Människor längtar efter queera
berättelser. Vi har skapat en plattform, en mötesplats, ett nätverk
där upphovspersoner och publik ska kunna hitta varandra.

Jag inspireras av det kollektiva brus som SAQMI är. Alla
medarbetare, lusten, helheten, där alla är med och skapar en så
viktig historieskrivning och en gemensam rörelse. 

Foto, beskuret: av Del LaGrace
Volcano ur GENDER OPTIONAL:

PROFILES OF COURAGE

Jag vill visa specifikt det här filmprogrammet under Ulricehamn Pride för att det är en
historieskrivning av queer kamp, där är pride en viktig del. Vi visar på alternativa pride, inte enbart
de stora kända i storstäderna. Jag tycker att det är jätteroligt att få komma ut och visa programmet
på så många platser, det blir en del av nutida historieskrivning. 
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Manifestation 11 september
KOM & VISA VAR DU STÅR FÖR NÄR DET GÄLLER PRIDE &

MÄNNISKORS LIKA RÄTTIGHETER! 
TILLSAMMANS SKAPAR VI SYNLIGHET!

 
 
 
 
 
 

 

I år avslutar vi Ulricehamn Pride med en utspridd parad, en manifestation, ett ställningstagande:
vi vill bjuda in dig och er att vara med! Vi hoppas att ni vill ta del av programmet under veckan och
sedan vara med under lördagen och visa vad ni tänkt på, lärt er, vill visa att ni står bakom och
vara del av en stöttande, kreativ och varm manifestation. Vi finns här om ni vill boka en utbildning
eller ett möte. Hör även av er om ni vill bolla idéer!

I en tid av isolering och ökat utanförskap behöver vi samlas, ses, visa att vi står upp mot de
krafter som hotar våra rättigheter. Vi vill att lördagen den 11 september 2021 skall bli en dag i
Ulricehamns kommun där vi visar att vi är många som året runt kämpar för mänskliga rättigheter
och att vi är många som inte accepterar de orättvisor, de hot och det hat som sprider ut sig.

Föreningar, privatpersoner, företag och kommun: 
Organisera er till att utöva det ni gör och tycker om att göra utomhus under prideflagg. Visa att ni
står upp för alla människors lika värde genom att promenera, häng på kafé, spela musik, göra en
teaterövning, ha ett hantverkskafé, cykla, spring, åk rullskidor, ta ut båten, promenera, spela
fotboll, volleyboll, handboll, basket... Arbetar ni med mänskliga rättigheter, inkludering och aktivt
mot homo- och transfobi i er förening, som personer eller i ert företag? Var med och visa det! Vill
ni arbeta mer med frågorna? Använd pride som ett startskott! Köp eller gör en regnbågsflagga
eller skapa en skylt med ditt budskap som stöttar hbtqi-personers rättigheter och bär med dig
den, eller skriv budskapet på en tygbit som du fäster på jackan eller väskan. Har du en balkong,
ett fönster eller en bra plats i din trädgård? Köp eller skapa en regnbågsflagga eller en skylt med
ditt budskap som stöttar hbtqi-personers rättigheter och häng den på en plats som syns.

Har ni som företag eller förening inte aktivt arbetat med hbtqi-frågor hittills? Boka gärna en
utbildning via stina@sjuharad.rfsl.se för att höja kunskaper och säkra att er arbetsplats arbetar för
att alla ska kunna känna sig trygga och bra bemötta.

Några ord om pinkwashing:
Det är roligt och viktigt att manifestera, men det måste också ligga
något bakom det. Pinkwashing innebär att en aktör enbart
använder hbtqi-rörelsens symboler, regnbågsflaggan till exempel,
för egen vinning men inte gör något för rörelsens rättigheter på
riktigt - under Ulricehamn Pride vill vi undvika pinkwashing och
visa det som vi vet är äkta: att vi är många som vet att kampen för
lika rättigheter inte kommer automatiskt utan kräver en, i detta fall
utspridd, parad av människor som vill se en rimligare värld. 10



I min tjänst jobbar jag med hbtqi-frågor på flera sätt, bland annat genom att uppmärksamma
hbtqi-personers livsvillkor i styrande dokument för folkhälsoarbetet, utbildar personal i hbtqi-frågor
och normmedvetenhet och tar fram ett stödmaterial för våra chefer att prata om hbtqi och normer.
Utöver detta försöker jag kontinuerligt påtala vikten av att inkludera alla, ha ett inkluderande
bemötande och arbetssätt. 

Jag vill se en ökad normmedvetenhet som genomsyrar kommunens verksamheter men också se
vilken syn vi som bor, verkar och vistas i Ulricehamn har på våra medmänniskor. Hur försöker vi
inkludera och bjuda in personer som är olik oss själva? Det är många av oss bra på, men vi kan
bli bättre. Jag vill också göra det mer talbart att bryta mot normerna, både vad det innebär och
hur det påverkar oss som gör det. 

När det gäller hbtqi-personer som inspirerar mig så vet inte var jag ska börja. De flesta av mina
vänner inspirerar mig och framförallt personer som jag arbetat ideellt med under mina år i RFSL,
RFSL Ungdom och Transammans. Annars tycker jag Ulrika Westerlund är inspirerande. 

MÖTET: Felix Lekare
Felix Lekare är (just nu föräldraledig) folkhälsostrateg i
Ulricehamns kommun och med i arbetsgruppen för Ulricehamn
Pride. Felix har också en gedigen bakgrund som hbtqi-aktivist.

Jag tycker att Ulricehamn Pride behövs för att uppmärksamma
hur det är att vara hbtqi-person i vår kommun, men också i
världen. För hbtqi-personer som ännu inte berättat för omvärlden
är det ofta viktigt att få se att det finns öppna hbtqi-personer där
en bor, inte bara i stora städer. I Ulricehamns kommun har vi en
lång väg kvar att gå, men steg framåt tas hela tiden och det
bidrar Ulricehamns Pride till

Normmedvetenheten är med mig hela tiden, det är en stor del i
hur jag ser och tänker om världen. Inom folkhälsan ska vi verka
för att få bort skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper
och för att se vad som behöver göras i det stora och det lilla tar
vi stöd såklart i forskning, men normmedvetenheten är till stor
hjälp att se vad som behöver förändras för att inkludera fler.

11

Arrangörer & 
samarbetspartners



Utan er, var vore vi väl då
Ett tack till alla oändliga som gått före, förändrat, inspirerat och till de omöjliga

att räkna men självklara att räkna med som fortsätter att ta kamperna
Historien, och nutiden, är fylld av personer och rörelser som förändrat världen till det bättre. Här
finns konstnärer, aktivister, politiker, vänner, författare, arrangörer och många, många fler. 

Vi vill ägna den här sidan åt att uppmärksamma personer och händelser som faktiskt gjort
skillnad. Vi ser att hbtqi-personer ofta leder rörelser för positiv förändring, för att vi inte har något
val: att bryta mot normer gör ofta att du tvingas vara aktiv i att påpeka orättvisor när du råkar illa
ut på grund av ditt normbrott. Men det finns också personer som ser när andra utsätts för förtryck
utan att själva drabbas och vill förändra detta, det är dessa vi kallar för allierade. 

Låt er inspireras! Och tack, på riktigt, till alla som gått före i kampen som ska leda till att alla
människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, bakgrund, hudfärg, geografi, funktion, ålder,
klass med mera, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och slippa utsättas för
hot, hat, våld, förtryck och diskriminering. Nu fortsätter vi.

Silvia Rivera & Marsha P Johnson som båda
var aktiva under 60- och 70-tal i kampen för bland
annat rasifierade transpersoners rättigheter. Silvia
och Marsha kan ni läsa mer om i Walk With Pride

och var två av många som 1969 var med under
Stonewall-upproret, vilket ledde till det som många

ser som västvärldens start på prideparader och
hbtqi-demonstrationer så som vi känner dem idag.

Reclaim Pride, Revolutionär Pride, Etown
Queer Fest, Queer Aktion... det finns
många, många exempel på festivaler,
arrangemang och organisationer som lyfter
risken med pinkwashing och vilka som
lämnas ute när pridefestivaler blir platser för
kommers och egen vinning. Följ, stötta, läs
på för att undvika att pride blir tomt och
meningslöst, pride ska vara så mycket mer.

Lesbians & Gays Support the Miners med bland
andra aktivisten Mark Ashton i spetsen visade

solidaritet med strejkande gruvarbetare i Wales
1984-85 och visade med det också på att en kamp

för rättvisa kan göras gemensam, oavsett bakgrund,
geografi, identitet eller utgångsläge. Filmen Pride
(2014) skildrar händelserna och rörelsen: se den.

Vem eller vad inspirerar dig? Det finns
oändligt med personer och rörelser att se
upp till. Kom gärna till Rådhuset under
veckan och dela med dig av dina tankar! 12



Ordlista - hbtqi
HBTQI är en förkortning som handlar om kön, könsidentiteter, könsuttryck, sexuella läggningar och
identiteter. Hbtqi står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera och Intersexpersoner.

NORMER
En norm är en oskriven regel som i de flesta fall
förblir osynlig tills en bryter mot den. Exempel på
normer är: HETERONORMEN som säger att det
mest önskvärda i samhället är att vara
heterosexuell och cis-person. TVÅKÖNSNORMEN
eller CIS-NORMEN hör ihop med heteronormen
och säger att en dessutom ska ha ett könsuttryck
och en könsidentitet som bekräftar de idéer som
finns kring vad det innebär att vara tjej och kille -
de två kön som finns juridiskt i Sverige. 

Normer kan vara positiva och hjälpa till att
upprätthålla ett samhälle, men de kan också vara
skadliga för personer som inte känner sig hemma
inom dem. Därför arbetar vi mot skadliga normer,
för att alla ska kunna må bra.

KÖN 
Begreppet kön handlar framförallt om kropp,
könsidentitet och könsuttryck: hur ens kropp är
byggd, hur en identifierar sig och hur en väljer att
uttrycka sin könsidentiet. Även juridiskt kön spelar
in. Kön handlar om så mycket mer än kille eller tjej,
det finns oändliga definitioner och uttryck av kön.
Det är alltid du som bestämmer hur du vill
identifiera dig.
Det finns många könsidentiteter, exempel: 
NONGENDER, ICKEBINÄR, GENDERQUEER -
där en på något vis definierar sig bortom eller
mellan könskategorierna man och kvinna
GENDERFLUID - där en persons könsidentitet
varierar över tid
MAN, KVINNA - där en känner sig hemma i något
av de två juridiska kön som finns i Sverige

TRANSPERSON är en person som har en
könsidentitet och/eller ett könsuttryck som bryter
mot samhällets föreställningar och normer kring
kön. Trans är ett brett begrepp och kan betyda
olika för olika personer, exempel på transidentiteter
är transsexuella, transvestiter och ickebinära.

CISPERSON är en person som har samma
könsidentitet som tilldelats dem juridiskt vid födseln
utifrån det biologiska könet och har ofta ett
könsuttryck som stämmer överens med de normer
i samhället kring detta kön.

INTERSEX är ett begrepp för personer som har
någon av de variationer som diagnostiseras under

INTERSEXUALISM - rör personer vars
hormonnivåer, könsorgan, könskörtlar eller köns-

kromosomer är atypiska och inte stämmer överens
med vad som förväntas av biologiska män/kvinnor. 

 

PRONOMEN används istället för namn, de mest
kända är han, hon och hen. Andra alternativ är den

och dem. Det går inte att se på en person vilket
pronomen den har, därför är det alltid bra att fråga. 

 

QUEER 
Queer är i grunden är det ett ifrågasättande av cis-
och heteronormer. Queer som identitet innebär att

bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller
relationer. Det kan även innebära att inte vilja eller
kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning.
Begreppet queer kan även syfta på queerteori eller

queeraktivism, som grundar sig i idéer om att
ifrågasätta normer kring kön och sexualitet och se
hur det hänger samman med makt och inflytande.

 

SEXUELL LÄGGNING 
Sexualitet och sexuell läggning handlar om vem

eller vilka en attraheras av, blir förälskad i och
vilken typ av sex en tycker om att ha, och med vem

eller vilka. Det finns väldigt många olika sexuella
läggningar och det är alltid du själv som definierar

vad du själv vill identifiera dig som.
Här är några exempel på sexuella läggningar:

ASEXUELL & ARMONATISK - en person som
inte känner sexuella och/eller romantiska känslor. 

BISEXUELL & PANSEXUELL - en person som
blir attraherad / förälskad i personer som har

samma eller en annan könsidentitet än en själv.
HETEROSEXUELL - en person som blir

attraherad / förälskad i personer som har en annan
könstillhörighet eller könsidentitet än sig själv.

HOMOSEXUELL - en person som blir attraherad
av / förälskad i personer som har samma

könstillhörighet eller könsidentitet som sig själv.
 

Detta är en förkortad version av en
begreppsordlista, se www.rfsl.se/begreppsordlista

för en mer utförlig version. Internet är din vän i
begreppsdjungeln. Att få kunskap är ett sätt att 

visa respekt och kunna bemöta personer rättvist. 13



Ulricehamn Pride 2021 arrangeras!
I arbetsgruppen för Ulricehamn Pride 2021 finns: Wahed, Ulf, Styrbjörn, Stina, Julie, Julia,
Johanna, Jens, Inger, Felix, Björn, Anette. Tack till oss, och tack till alla påhejare och
ifrågasättare, inspiratörer och samarbetsparter, nära och kära som gör arbetet möjligt och bra! 
På riktigt: vi gör något viktigt, tillsammans.

Arbetet med Ulricehamn Pride pågår intensivt och så gott som året runt, det mesta görs helt
ideellt, vi är partipolitiskt obundna och har inget vinstintresse. Det enda vi vill vinna är en varm,
välkomnande, kraftfull vecka som bjuder in och är intressant för människor och som skapar
möjligheter till förändring. Så länge som hbtqi-personer hotas, hatas, utsätts för våld, kränkningar,
mobbing, diskriminering, orättvisa och utanförskap kommer vi att behöva ta kampen för en bättre
värld. Därför är alla som arrangerar Ulricehamn Pride del av en vidsträckt - i tid och geografi -
rörelse för mänskliga lika rättigheter. 

Ulricehamn Pride får ekonomiskt stöd från Ulricehamn kommun, Västra Götalandsregionen,
Kulturrådet, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och RF-Sisu. På denna sida lyfter vi oss som
arrangerar Ulricehamn Pride och de som vi samarbetar med. 

Tack också till alla som är med i programmet för er kunskap, inspiration och medverkan!

RFSL Sjuhärad arrangerar och ordförande Stina är
projektledare för Ulricehamn Pride. Från RFSL

Newcomers Sjuhärad, som också bidragit med idéer
kring programmet, är Wahed initiativtagare och Julie

en av flera funktionärer och programarrangörer

Ulricehamns Kommun, ABF, Studieförbundet
Vuxenskolan och Svenska Kyrkan är med i
vår arbetsgrupp inför Ulricehamn Pride, tack
Felix, Julia, Styrbjörn, Inger, Anette, Björn!
Tack till bland andra Vicky, Lena, Lillemor
som stöttat med lokaler & marknadsföring

RF-Sisu stöttar i vårt program om orientering, tack Henric,
Emma, Stellan. Västra Götalandsregionen stöttar ekonomiskt
på flera punkter och medverkar genom Kunskapscentrum för

Sexuell Hälsa i programmet, tack Tanya, Fatou!

QRAB - Queerrörelsens Arkiv & Bibliotek, SAQMI - The
Swedish Archive for Queer Moving Images och den
litterära aktören Textival med projektet Sjuhärad Text är
med och formar delar av det konstnärliga programmet:
filmvisning på torsdagen och författarsamtal på lördagen.
Tack till bland andra Anna, Pia, Olof, Anna, Robin, Marie!

På Folkets Hus Ulricehamn håller vi flertalet av våra programpunkter, vid
sidan om Rådhuset så blir Folkets Hus vårt centrum. Tack Rickard och
Björn på ABF för platsen. När vi sedan avslutar veckan håller vi hus på

Restaurang Bryggan. Tack Sebastian med personal!


