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Falu Pride
Lördagen

19 september 2015

festivalSchema

Missa inte Paraden
 samling 11:00 start 12:00 plats  

 Kung Gustafs Torg (Slaggatan – Holm-  

 gatan – Myntgatan – Mormorsgatan - Arenan)

  tiny.cc/faluprideparad2015
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+ pride night out 22:00
+ Pridemässa 21;00

på andra ställen

På arenan

Läs mer om alla programpunkter på falupride.se



Dalarnas museum 

och #tvättlina

Årets Falu Pride-låt 

med Mimikry är här!

Nu har den äntligen släppts på Spotify 

och här kan du lyssna på Brinner!

sptfy.com/1iQS

Kitta dig till 
regnbågsparaden!
Snart är det dags att paradera genom 
Faluns gator och Happypride.se oss 
TIO procent på paradsortimentet! Ange 
koden falupride15 när du kommer till 
kassan, gäller till den 20 september. 

Föreläsningar på Stadsbiblioteket: 
Mian Lodalen och Annelie Salminen!

Falu Pride
tisdag-fredag

14-18 september 2015

festivalSchema

redan nu
tisdag

Onsdag

Musikkväll

på Kings arms
Öppen musikkväll  på Kings 

Arms i samarbete med She-

side och BoomTown

Onsdag 19.00-23.00

Falu Stadsbibliotek

torsdag

Kulturmagasin 60
Arenans eget kulturmagasin har Falu 
Pride till ära släppt ett specialnummer 
med normer som tema! Av ungdomar 
för ungdomar, check it out! 
facebook.com/kulturmagasin60

Fredag

Introduktion i hbtq-kunskap 

med Aurora Cederholm! 

TIs22/9
 ONS23/9

Tacobuffé @

för funkisar
Vi behöver alla volontärer vi 

kan få till festivalen och den 

här kvällen får alla chans att 

träffa varandra och fixa inför 

festivalen. På Arenan 

Fredag18.00-21.00

Landstinget Dalarna och Falu 
Pride Kulturförening ger en 
halvdag med information om 
hbtq, sexualupplysning, normer 
och attityder kring sex för nior 
i Dalarna på tio14!  8:00-12:00
Läs mer: mucf.se/publikationer/

oppna-skolan
rfsl.se/dalarna/?p=4428

Häng upp en tvättlina i regnbågens färger under Falu Pride för att visa ditt 
stöd för alla människors lika värde. Med tvättlinan visar du att du vill ha ett 
samhälle där mångfald, respekt och öppenhet för HLBTIQ-personer och 
andra minoriteter är en självklarhet. Fota och tagga med #tvattlina

Dalateatern

skoldag på 
Kulturhus tio14

Det är synd om papporna - 

föreställning med Unga Giljotin. 

En utforskande och självreflek-

terande föreställning som tar 

avstamp i vår samtid. Tre unga 

män ställer sig själva frågan 

ur sitt eget perspektiv med 

humorn som ingång.

Onsdag 19.00

”Konsten 
att bli 
lesbisk”

Många gamla ramsor visar 
på en förlegad familjesyn. 
Med utgångspunkt i den 
prisbelönta normmedvetna 
alfabetsramsan Modingarna 
och alfabetet, håller för-
fattaren Annelie Salminen 
en föreläsning om språk, 
normer och hur vi förhåller oss till detta när det 
kommer till våra barn. Torsdag16.00

Schlagerkaraoke
på Kings arms!Det här kan ni bara inte missa - vässa stämbanden! 21.00-02.00

Författaren Mian Lodalen 
berättar om boken ”Liten 
handbok i konsten att bli 
lesbisk” i ett samtal med 
ungdomsbibliotekarien 
Ninni Skön. Torsdag 17.30

barn, språk & normer

Folkuniversitetet Dalarna erbjuder 

en föreläsning-introduktion i hbtq-

kunskap i samband med festivalen. 

22/910:00-12:00 Fri entré 

Falu Stadsbibliotek

Hur ser en genusmedveten serie- 
teckning ut? Bitte Andersson pratar 
på Dalarnas Museum om HBTQ-
serier och deras historia utifrån egna 
och andras serier.  23/9 18:00

serier på muséet


