
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. Vill du vara med i cirkeln? Ta kontakt! 

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


