
 
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
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