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et stort tak til vore hovedsponsorer:

Copenhagen Pride Week 2019 løber af stablen fra 13. - 18. august, og siden sidste år har vi 
arbejdet hårdt på at skabe et mangfoldigt og inkluderende program som indeholder lige dele 
alvor og fest. De mange debatter, workshops, koncertoplevelser og mere skæve aktiviteter 
skulle gerne gøre, at du som gæst og deltager kan se dig selv repræsenteret, for det stræber 
vi altid efter.

I år kan vi præsentere det største menneskerettighedsprogram nogensinde med flere nye 
venues og spor, og vi har også sat ekstra fokus på, at debatter og workshops skal være trygge 
for alle deltagere. stort tak til vores menneskerettighedsteam for de mange frivilligtimer der 
allerede inden Copenhagen Pride Week er blevet lagt for at realisere årets program.

Også vores show- og koncertgruppe har lagt en kæmpe indsats igen i år. Det har resulteret 
i, at Pride Stage i ugens løb blænder op for alt lige fra Tina Dickow, Birthe Kjær, Vivacious, 
Lydmor og Robin Skouteris til svensk allsång, drag queens og kings, uddeling af Årets Laks og 
meget mere.

Rådhuspladsen omdannes til Copenhagen Pride Square og iklædes regnbuefarver fra tirsdag 
13. - lørdag 17. august, og vil være åben dagligt i perioden fra kl. 12:00. i år kan du blandt andet 
møde LGBT Danmark, Sabaah, Coca-Cola, Homoware, Wella, Copenhagen 2021, Cock’s & 
Cows, 7-eleven, aids-Fondet, Barefoot Wine, Pan idræt, kafe knud og Fagforeningernes 
Hovedorganisation, som sammen med en række øvrige partnere er til stede på Pride Square 
sammen med os.

Copenhagen Pride Week har fortsat vokseværk, og hvert år bliver vi flere og flere som 
samles under regnbuefanerne. det er vi stolte og glade over, og så er det samtidig vigtigt, 
fordi synlighed er essentielt, når der skal sættes fokus på LGBTQIA+ personers liv og vilkår. 
Copenhagen Pride Week er også fortsat gratis at deltage i, og sådan mener vi, det skal 
forblive. når vi kan præsentere et så stort og omfattende program, som det du sidder med 
her, så skyldes det at vi har en lang række sponsorer og samarbejdspartnere som vælger at 
støtte os både økonomisk og på anden vis. den opbakning er vi utroligt glade for, og vi håber, 
at i alle vil lægge positivt mærke til de organisationer, brands og virksomheder der støtter os 
og dermed også de værdier der banker i hjertet af Copenhagen Pride. 

et andet vigtigt økonomisk element, som får pride-hjulene til at køre rundt, er omsætningen 
i vores barer på Pride Square og salg af vores officielle støttekollektion herunder armbånd, 
pins og CPH Pride x Mads nørgaard Wear. vi håber, at du igen i år vil støtte os direkte ved at 
købe drikkevarer i vores barer og bruge købe dit regnbue-merchandise hos os.

Vi glæder os til at se dig igen til Copenhagen Pride Week 2019, og håber at du finder en 
masse spændende aktiviteter i programmet, som du har lyst til at deltage i.

Happy pride og masser af kærlighed fra
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WORlDPRIDE- 
STafETTEN 
er vores

C
openhagen Pride var sammen med 
Copenhagen 2021 i New York i forbindelse 
med WorldPride 2019, og ud over at 

deltage i paraden, kom delegationen også på 
scenen under afslutningsceremonien for at 
invitere hele menneskemængden til københavn 
og Malmö i 2021.

“WorldPride har været en fantastisk markering 
af stonewall-optøjerne som fandt sted for 50 år 
siden og blev begyndelsen på vores bevægelse. 
Nu håber vi, at I alle har lyst til at komme til 
københavn om to år og være med til at skrive det 
næste kapitel i historien”, sagde Lars Henriksen, 
forperson for Copenhagen Pride, fra scenen. 

På billedet har Copenhagen Prides forperson, Lars 
Henriksen, netop fået overdraget WorldPride-
stafetten på Times Square, NYC.

Copenhagen Pride deltog i WorldPride 2019 
i New York City for at markere 50-året for 
stonewall-optøjerne og promovere københavn 
som værtsby for WorldPride og EuroGames i 
2021. Under afslutningsceremonien på Times 
Square blev stafetten officielt overrakt til den 
danske delegation.
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WorldPride blev afholdt for første gang i 
Rom i år 2000, og konceptet blev født af den 
internationale sammenslutning af pride-
organisationer, interPride, ud fra ønsket om 
at samle og fejre det globale LGBTQia-miljø 
og sætte LGBTQia-rettigheder på agendaen 
internationalt. WorldPride har efterfølgende 
været afholdt i blandt andet London, Toronto og 
Madrid.

Holdet bag WorldPride 2021 lover en 
11-dages pride-festival med hundredvis 
af aktiviteter og events såsom udendørs 
koncerter, udstillinger, filmvisninger og fester, 
og det meste vil være gratis for alle at deltage 
i. der planlægges også en international 
menneskerettighedskonference og en 
demokratifestival med adgang for alle, der skal 
sætte fokus på globale LGBTQia+ rettigheder. 
derudover, så vil også sportsstævnet 
EuroGames finde sted i samme periode i 2021. 

“vi vil bruge WorldPride som en løftestang 
til at skabe mere opmærksomhed i det 
omgivende samfund, uddanne vores eget 
miljø, løfte internationale LGBTQia+ agendaer 
og forstærke aktivisternes stemmer. og det 
gør vi ved at sætte inklusion i centrum for 
alt. vi ønsker at alle - uanset hvem de elsker 
eller hvordan de identificerer sig - vil føle sig 
inkluderet”, siger Lars Henriksen. 

det forventes at op mod 750.000 mennesker 
vil deltage i WorldPride og euroGames i 
københavn og Malmö i 2021, som vil løbe af 
stablen fra 12. - 22. august. det er første gang, 
de to begivenheder afholdes samtidig, og også 
første gang de foregår i to byer, og overskriften 
på det hele er Copenhagen 2021.

Mere end 300 personer marcherede 
sammen med Copenhagen 2021 

under WorldPride i NYC, 2019
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REGNBUEKUNST  
i  HeLe Pride Week

der er efterhånden blevet tradition for, at også museer 
og gallerier iklæder sig regnbuefarver under Copenhagen 

Pride Week - og i år er ingen undtagelse. enkeltstående be-
givenheder såsom queer-aften på Glyptoteket finder du på 

programsiderne, men hos blandt andet statens Museum for 
Kunst og Copenhagen Contemporary - og i Stefanskirken 

på nørrebro - er der udstillinger i hele Pride Week.
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kunstnerduoen Elmgreen & Dragset 
udforsker vores forestilling om ‘hjemmet’ 
i udstillingen Der har jeg hjemme på 

statens Museum for kunst, hvor den danske 
maler vilhelm Hammershøis mesterværker 
får utraditionelt selskab af internationale 
samtidskunstnere. 
 
Hammershøi er berømt for sine ikoniske motiver 
af halvtomme rum, og Elmgreen & Dragset kigger 
i udstillingen ind bag ruderne i de perfekte, 
borgerlige hjem for at lede efter den fortvivlelse 
og elendighed der kan gemme sig under den pæne 
overflade. 

sammen med kunstnerduoens egne værker kan 
du også opleve bl.a. Louise Bourgeois, Monica 
Bonvicini, Thomas Ruff, Francesca Woodman og 
Njideka Akunyili Crosby. 
 
Hvor: statens Museum for kunst, sølvgade 48-50, 
1307 københavn k 
 
Hvornår: Tirsdag - søndag i Pride Week fra  
kl. 10:00 - 18:00. onsdag til 20:00 

Der har jeg hjemme

vilhelm Hammershøi, stue i strandgade med 
solskin på gulvet, 1901.



den unge nomadiske galleri- og udstillings-
platform Slowroom Contemporary har, i 
samarbejde med stefanskirken, inviteret 

en række queer kunstnere til at medvirke i 
udstillingen UNDER THE ANTI LIES THE BODY, 
som kan opleves under Copenhagen Pride Week.

Udstillingen præsenterer en række aktuelle 
kunstnere, som i deres arbejde tager afsæt i 
egne undersøgelser, udfordringer og personlige 
relationer til queer-emnet og kroppen. 

Udstillingen præsenteres - og huses - i hvad 
som kan betegnes for at være en af verdens 
største offentlige institutioner - kirken. alene 
med værkernes tilstedeværelse i kirkerummet, 
udfordrer de den igangværende politiske og 
sociale diskurs og udfolder sig ikke blot som 
fysiske værker, men som vidner til modstanden 
og debatten, indefra. Midt i larmen tillader 
værkerne at stille skarpt på spørgsmålet om, 
hvorvidt der overhovedet findes en plads til 
queer-folket i Guds hus. Og hvis pladsen findes, 
hvor i kirkerummet er denne så placeret?

Blandt de medvirkende kunstnere er bl.a. den 
tyske fotograf Florian Hetz og danske fotograf 
Birk Thomassen.

Hvor: stefanskirken, nørrebrogade 191,  
2200 københavn n 
 
Hvornår: Tirsdag - søndag i Pride Week fra  
kl. 10.00 - 16.00
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Hos Copenhagen Contemporary på 
refshaleøen kan du opleve den amerikanske 
filmskaber og visuelle kunstner Wu Tsang 

under overskriften Diversity is Reality.  
 
I Wu Tsang’s videoværk, Into a Space of Love, 
fortæller queer-, trans- og house-personligheder 
om deres forhold til house-kulturen og musikken. 
Filmen skildrer, hvordan New York og klubberne 
siden 1980’erne har dannet ramme for stærke 
undergrundsfællesskaber, hvor lidelser og kampen 
mod eksklusion og fremmedgørelse til stadighed 
dominerer. 
 
Ud over Into a Space of Love, indeholder udstillingen 
også filmen Shape of a Right Statement fra 2008, 
og begge film behandler centrale temaer som 
eksempelvis magtstrukturer i forhold til synlighed 
og appropriation; altså hvem taler for hvem, 
fællesskabers flygtige karakter og performance som 
et redskab til modstand. 
 
Hvor: Copenhagen Contemporary,  
refshalevej 173a, 1432 københavn  
 
Hvornår: Tirsdag - søndag i Pride Week fra  
kl. 11.00 - 18.00. Torsdag til 21.00. 

Diversity is reality
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+80 events om  
    menneskerettigheder

Hos Copenhagen Pride er vi stolte over at 
kunne præsentere vores hidtil største 
menneskerettighedsprogram under Copenhagen 

Pride Week 2019. vi har gjort vores bedste for at 
skabe et alsidigt og spændende program med en række 
nationale og internationale aktivister, kunstnere, 
debattører, undervisere og oplægsholdere. vi håber, at 
vores program vil bidrage til en mere nuanceret indsigt og 
nye perspektiver på køn, kroppe, seksualiteter og normer. 

vi har fortsat arbejdet på at forbedre repræsentation, 
diversitet og inddragelse i vores program og blandt 
vores medvirkende. Fokus vil som altid være på 
regnbuemiljøets trivsel og rettigheder.

Vi har bl.a. udvidet programmet i 2019 med flere 
kulturelle events, som får deres eget venue i Huset-kBH 
i rådhusstræde, der vil fungere som Pride-kulturhus. Her 
vil der blandt andet være fælles morgensang hver morgen 
og venskabsdating hver eftermiddag.

det er vigtigt, at vi alle får en god Pride Week, hvor vi 
passer bedst muligt på hinanden, og det er vi heldigvis 
generelt rigtig gode til. vi henleder alligevel din 
opmærksomhed på de spilleregler på side 17, vi har 
opstillet, som gør sig gældende ved deltagelse i alle dele 
af vores menneskerettighedsprogram. 
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igen i år har vi også det vi kalder et ksP-spor (ksP 
står for krops- og sex-positivitet), og det er den 
del af programmet som beskæftiger sig med mere 

intime emner som seksualitet, seksuel identitet, krop 
og kønsidentitet og de oplevelser der følger med, 
når man navigerer i de felter som LGBTQia-person. 
indholdet præsenteres gennem samtalesaloner, 
workshops, debatter og præsentationer. alle events 
kan gå i specifikke detaljer omkring køn, krop og 
seksuelle oplevelser, selvom det ikke er det enkelte 
events hovedfokus. da det er oplevelser der kan 
være ømtålelige for den enkelte og derfor har brug 
for en mere privat atmosfære, er formatet for ksP-
events også anderledes end dem i resten af vores 
menneskerettighedsprogram.

Alle events er safer space, og foregår derfor i aflukkede 
lokaler, hvor der ikke tages billeder eller filmes, og hvor 
der skal udvises respekt for, at det der omtales under 
eventet, ikke diskuteres efterfølgende. Med mindre 
andet er specifikt angivet, er alle køn og seksualiteter 
velkommen til safer-space events. Derudover gør 
følgende sig gældende for ksP-aktiviteter:

Dørene lukkes, når eventet begynder! 
For at undgå forstyrrelser vil det IKKE være muligt at 
deltage i et event, som er gået i gang.

Hvad der sker i rummet, bliver i rummet! 
respektér alle deltageres krav på diskretion, og tal ikke 
med andre om hvem der ellers var i rummet, og hvad de 
sagde eller gjorde.

Hvis vores regler ikke overholdes, forbeholder vi os 
retten til at bortvise personer på stedet.

Men nok om spilleregler og løftede pegefingre for nu. 
Vi ved heldigvis af erfaring, at langt de fleste gæster og 
deltagere er dygtige til gensidig respekt og rummelighed.

vi håber, du vil tage godt imod vores 
menneskerettighedsprogram, og at vi sammen får 
udforsket nogle nye facetter af LGBTQIA-liv og 
aktivisme. Kom med en ven, eller alene. Mød nye 
mennesker på din vej, vær nysgerrig og åbensindet. 
sammen kan vi nemlig så meget mere. 

KSP = Krops- og sex-positivitet
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• ingen fobi eller shaming! F.eks. homofobi, bifobi, 
transfobi, queerfobi, racisme, ableisme, tykfobi 
eller shaming af folks seksuelle praksis

• Undlad at antage noget om andres køn, krop eller 
seksualitet

• respektér folks navne og pronominer. Hvis du er i 
tvivl, så spørg!

• Lad være med at stirre eller være nærgående

• Hvis du bliver bedt om at undgå bestemte ord, så 
tag det til efterretning

• vær bevidst om din egen position og dit 
privilegium

• stil ikke spørgsmålstegn ved folks levede 
erfaringer

• vær åbensindet, rummelig og respektfuld!

for DelTagelse i MenneskereTTigHeDsPrograMMeT

sPiLLeregler



Malaco er stolte over at kunne offentliggøre et officielt samarbejde med Copenhagen 
Pride som sponsor i 2019. Alle familier er unikke, og ingen er ens. I Danmark taler vi om  
37 forskellige familieformer og netop diversiteten, fællesskabet og friheden, er vigtig for 
Malaco. Derfor hylder Malacos Familie Guf de mange forskellige familieformer med fem 
kærlige posedesigns til vores mange måder at være familie på i Danmark.

Vi ønsker alle en farverig Pride.

Malaco hylder alle
slags familier.
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STIllEKUPÉ
Har du brug for en pause, lidt 
stilletid eller måske en samtale i 
rolige omgivelser?

stillekupéen er et pusterum fra 
larm, som skal give mulighed for at 
finde ro og tryghed midt i det virvar 
som Copenhagen Pride Week også 
kan byde på. Det foregår i et større 
loungeområde med mulighed for at 
sætte sig over i en mere afskærmet 
del af lokalet. der vil være en 
koordinator til stede, som tager 
ansvar for at spillereglerne for safe 
space overholdes, så det er trygt for 
alle at kigge ind.

Copenhagen Prides stillekupé 
finder du hos DIS, lige i begyndelsen 
af strøget, med indgang fra 
Frederiksberggade 24.
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DaNSKTOPPENS 
DRONNING   

ÅBNER CoPenHaGen Pride Week

siden 1968, hvor hittet Arrivederci Franz betød 
gennembruddet for den dengang kun 20-årige 
Birthe kjær, er sangerindens popularitet kun 
steget i takt med hendes utallige topplaceringer 
på dansktoppen. Ud over Arrivederci Franz har 
udødelige hits som Vi maler byen rød, Sommer 
og sol, Tennessee Waltz og ikke mindst Pas på 
den knaldrøde gummibåd gjort Birthe kjær til et 
vaskeægte nationalklenodie, hvis sange kendes 
af både unge såvel som ældre danskere.

Birthe kjær har deltaget i dansk Melodi Grand 
Prix intet mindre end fem gange, hvor hun de 
tre første gange endte på andenpladsen men i 
1989 endelig trak sejren i hus med Vi maler byen 

rød. Hun repræsenterede derfor danmark ved 
det Internationale Melodi Grand Prix i Schweiz 
samme år, og endte på en ganske fornem 
tredjeplads.

På trods af de mange års erfaring, så får 
Birthe kjær alligevel en slags debut, når hun 
går på scenen på Rådhuspladsen tirsdag 13. 
august kl. 19.45. det er nemlig første gang, 
den nu 70-årige sangerinde skal optræde til 
Copenhagen Pride, og sammen med sit Feel 
Good Band vil Birthe levere et timelangt genhør 
med klassikere og evergreens som publikum 
helt sikkert kan og vil synge med på.

Byen bliver med garanti malet både rød, gul, orange, grøn, blå og 
lilla, når dansktop-legenden Birthe kjær indtager Pride stage på 

åbningsaftenen sammen med sit Feel Good Band.
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TINa DICKOW  
Under reGnBUen

Torsdag aften på Pride stage står ligesom tidligere år i live-musikkens tegn, når en række 
up-and-coming talenter og mere velkendte kunstnere går på scenen under overskriften 

Under the Rainbow for at servere musikalske oplevelser i alle regnbuens farver.  
Årets hovednavn er en af Danmarks bedste og mest personlige  

sangskrivere, Tina Dickow.

intet mindre end 11 albums er det blevet til 
over de seneste 14 år for den nu 41-årige, 
danske singer-songwriter Tina Dickow, 

som fik sit kommercielle gennembrud med 
albummet In the Red tilbage i 2005, hvorfra 
udødelige hits som Nobody’s Man og Warm Sand 
stammer. I 2006 modtog hun prisen for Årets 
Sangerinde ved Danish Music Awards, og siden 
er det blevet til et hav af priser, herunder også 
kronprinsparrets kulturpris og en håndfuld 
GaFFa-priser.

også anmelderroserne har regnet ned over Tina 
Dickow igennem hele karrieren, både for live-
optrædender og studiealbums, og sangerindens 
seneste album Fastland, der udkom sidste år, 
er ingen undtagelse. Politiken kaldte det en 
“overskudsagtig, udadvendt nydelse”, og GAFFA 
betegnede det som værende “i en klasse for sig 
selv”.

Tina Dickow med band går på scenen og spiller 
en fuld koncert på Pride Square torsdag 15. 
august kl. 21.00, efter at være blevet godt 
opvarmet af Lydmor, X Factor-vinderen Kristian 
Kjærlund og Neigh. Årets vært på Under 
the Rainbow er den transkønnede model og 
skuespiller May Simón Lifschitz.

For de uindviede eller dem der har brug for 
en Tina Dickow-genopfrisker, så kommer her 
en liste over 10 sange vi synes, du skal høre 
(selvfølgelig inklusiv The Woman Downstairs, 
Tina Dickows smukke kærlighedserklæring til 
en anden kvinde).

10 af TINa DICKOWS UUNDGåElIGE

• Nobody’s Man

• You Wanna Teach Me To Dance

• The Woman downstairs

• open Wide

• Warm sand

• room With a view

• in the red

• Fancy

• Someone You Love

• on the run
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Tina Dickow er hovednavn på Pride Stage ved 
Under the Rainbow 2019. Hun går på scenen 

den 15. august kl. 21:00



BesØG 
PRIDE STORE
PÅ PRIDE SQUARE

Mere info på copenhagenpride.dk.



EllER BESØG VORES WEBSHOP
Køb CPH Pride x Mads Nørgaard Pride Wear, flag, 
opladere, pins og armbånd i copenhagen prides butik 
på københavns rådhusplads fra 13. - 17. august 2019 
eller besøg vores webshop på miinto.dk.

hele eller dele af overskuddet fra salget går til 
foreningen copenhagen pride.

Mere info på copenhagenpride.dk.
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mOTHER HaS aRRIVED!

d
rag night 2019 har kigget til new 
York og hentet Vivacious fra 
RuPaul’s Drag Race til København 

som årets hovednavn. kendt for at iføre 
sig sit eget ekstra hoved med navnet 
Ornacia og for sin indgangsreplik “Mother 
has arrived”, er det en erfaren queen der 
træder ind på scenen fredag 16. august på 
Rådhuspladsen og skal dele catwalk med de 
mere end 20 andre både queens og kings 
som er med i showet i år.

Den nu 45-årige, jamaicanske dragdronning 
var en af de oprindelige New York City club 
kids tilbage i 90’erne, og selvom hun kun 
nåede at være med i tre afsnit af RuPaul’s 
Drag Race, inden hun blev slået hjem af 
April Carrión i lip sync battle, så blev hun 
alt andet end glemt af sine fans og af de 
mange trofaste Drag Race-seere.

og nu kommer hun så til københavn, hvor 
hun utvivlsomt vil få en varm og højlydt 
velkomst til drag night 2019, som plejer 
at betyde en propfyldt Pride Square. 
Drag Night bliver igen i år styret med 
løs hånd og sylespidse bemærkninger af 
værtinde Megan Moore, og publikum kan 
også allerede nu glæde sig til at se drag 
kings på scenen ud over, selvfølgelig, et 
overdådigt udbud af Danmarks dygtigste 
dragdronninger.

den superpopulære drag night løber som altid af stablen 
fredag aften i Pride Week, og i år får københavn besøg af en 
sand, nulevende legende fra sæson 6 af RuPaul’s Drag Race. 
Yes, du har gættet helt rigtigt. Mother has arrived. Vivacious 
er årets internationale super-dronning på Pride stage.
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DE KOmmER OGSå På 
SCENEN

sara Bro

Årets vært for Pride-showet lørdag er tv- og 
radiovært sara Bro, som ud over at have sit eget 
talkshow på dr2 også er en kendt stemme fra P3 
og i øvrigt har været vært på programmer som 
Hjerteflimmer, Weekend Weekend, Modepatruljen 
og Den Perfekte Mand. i 2004 udgav hun Sara Bros 
Dagbog, en dokumentarisk skildring om brystkræft.

01. lydmor

Den elektroniske popkomet og sangerinde Lydmor, 
med det borgerlige navn Jenny Rossander, er 
tilbage i danmark efter turnéer i både asien 
og europa, og torsdag aften spiller hun til 
Under the Rainbow. Forvent tryllebindende, 
historiefortællende elektropop og et storslået 
sceneshow hvor både formaliteter og normer 
sprænges.

Jonas Hedqvist

Svenske Jonas Hedqvist er tilbage på Pride Stage 
onsdag aften, hvor han som vært vil føre publikum 
gennem alt det bedste fra hinsidan inklusiv allsång, 
svenskerbingo og masser af de største og bedste 
svenske hits.

02. Zayn Phallic

Den britiske drag king Zayn Phallic vil kunne 
opleves på scenen fredag aften, når Drag Night 
2019 får catwalken til at skælve under både konger 
og dronninger. Zayn er også stifter af initiativet 
koC (kings of Colour) som har til formål at øge 
repræsentationen og få kings i alle farver på 
dragscenerne. 

Ud over årets hovednavne kan du også møde disse (og en masse andre)  
fantastiske kunstnere, aktivister og personligheder under  
Copenhagen Pride Week.

03. o/rioH

Den danske queer-artist og producer O/RIOH 
accelererer den lesbiske revolution i Danmark og 
udfordrer både musikindustriens og samfundets 
patriarkalske strukturer og normer. Lørdag kl. 17.00 
åbner hun årets Pride Show på scenen.

04. May simón lifschitz

dette års vært på Under the Rainbow torsdag aften 
er den dansk-argentinske model og skuespiller 
May Simón Lifschitz, som i 2015 blev den første 
transkønnede model til at pryde forsiden på et 
dansk modemagasin.

03

09
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06. robin skouteris

dJ robin skouteris er tilbage, og vi er så 
glade for, at han igen skal lukke festen ned 
med et kæmpe pop-brag lørdag aften. Hvis 
du har oplevet robin før til Copenhagen 
Pride, så ved du, at hans specielle blanding 
af lyd og billede er det perfekte mix til en 
hot sommerfest på Pride Square. I år bliver 
ingen undtagelse.

07. neigh

Bag kunstnernavnet Neigh finder man 
24-årige Patrick Slivsgaard Christensen, 
som er do it yourself til fingerspidserne og 
laver kompromisløs musik, der åbner op for 
det allerinderste. Forvent en fængslende 
vokal og kærlighedssange der både er 
universelle, men også tager tematikker op 
om f.eks. det at være ung og homo. neigh 
går på scenen torsdag aften kl. 20:00

08. lydia

På trods af sin unge alder, har 17-årige 
Lydia for nylig skrevet kontrakt med 
Universal Music. Hun spiller klaver som 
en drøm, og har selv en drøm om at spille 
til Copenhagen Pride. Hendes bedste ven 
er transkønnet, og sammen har de fulgt 
hinanden i tykt og tyndt og medgang og 
modgang siden børnehaveklassen. nu får 
Lydia sit ønske opfyldt, og hun kan opleves 
på Pride stage lørdag kl. 17:25. 
Fotograf: Philip Temple

09. rebecca lou

Med sange som Bªtch U Look Good og P6 Beat -darlingen I Wanna 
Be Your Everything har Rebecca Lou givet både musikbranchen og 
kønsdebatten herhjemme et ordentligt los i røven. efter en hård 
opvækst på Lolland -Falster, hvor oplevelsen af at være en outsider, 
selvskade og bodyshaming farvede hendes ungdomsår, har 
Rebecca Lou gjort det til sit mantra at fortælle åbent og ærligt om 
sine oplevelser og inspirere andre til at finde ud på den anden side. 
Den både hårdtslående og sårbare musiker kan opleves på scenen 
lørdag kl. 19:40.

Megan Moore

Årets Drag Night-værtinde er igen i år Megan Moore, og det er publikums 
stensikre garanti for, at det bliver alt andet end kedeligt. siden Megan 
Moores drag-debut som kun 16-årig har karrieren taget fart, og i dag er 
hun en af Danmarks bedste og mest underholdende queens.

05 kristian kjærlund

Vinderen af dansk X Factor 2019 og et lysende synth- og indiepop-talent, 
som glæder sig til at åbne festen til Under the Rainbow på Pride Square 
torsdag kl. 18:30. Den 23-årige Kristian Kjærlund har siden X Factor 
arbejdet på at forfine sine musikalske evner, og det får vi nu glæden af i 
Pride Week.
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VIl DU VæRE mED TIl  aT SæTTE  
lGBTQIa+ lIV OG HISTORIER På  
KUlTURDaGSORDENEN  
åRET RUNDT? 

Så er du måske en af de frivillige, vi søger til vores nye kulturgruppe.

om dig:

• Du brænder for at skabe flere LGBTQIA+ samtaler i kulturlivet året rundt.

• du må gerne have erfaring med kulturevents og et kreativt netværk.

• du er motiveret for at indgå i Copenhagen Pride som organisation.

• du har en normkritisk, feministisk og intersektionel tilgang til kulturformidling.

• du har mulighed for at mødes en gang om måneden i weekenden til kulturgruppemøde og 
deltage under Winter Pride og Copenhagen Pride Week.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, vil vi meget gerne høre fra dig. skriv til vores kultur-fagansvarlige 
Charlotte på kultur@copenhagenpride.dk med et par ord om dig selv og din motivation for at deltage 
- og kom gerne med et bud på nogle kultursamarbejder og initiativer, du synes, Copenhagen Pride 
skal arbejde hen imod.

Vi opfordrer alle interesserede til at melde sig til uanset etnicitet, alder, køn, kønsidentitet, 
kønsudtryk, seksuel orientering eller kropskapabilitet mv.

Frist for henvendelser: 30. august 2019.

Copenhagen Pride organiserer aktiviteter og events for og med LGBTQIA+ miljøet, og deltager aktivt i 
sammenhænge, der kan være med til at skabe synlighed, forståelse og konkrete resultater.

Vores vision er at skabe en verden, hvor enhver kan elske og leve - frit og i tryghed.

Copenhagen Pride er en lyttende, normkritisk organisation med inklusion som kerneværdi. Vi er politisk 
engagerede og aktivt med til at præge både holdninger og debat i samfundet. Vores flagskib er den årlige 
Copenhagen Pride Week i august, som er en mangfoldig menneskerettighedsfestival med trygge rum og 
rammer, hvor mennesker kan udtrykke sig frit, og hvor vi fejrer LGBTQIA+ miljøet og fester på en seriøs 
baggrund. Copenhagen Pride er partipolitisk uafhængige. 

Vi har skabt EIMI Love Edition produkter 
for at fejre Pride og sprede kærligheden

- kan købes i udvalgte Wella saloner.
For hvert solgt produkt donerer vi  

2,- til Pride Solidarity Fund.

#PrideInMyHair  @WellaNordic 
 Følg @WellaNordic for opdateret information.

TAKE PRIDE IN YOUR HAIR - FÅ DIT HÅR STYLET GRATIS 
Kom og besøg os i vores STYLING TELT torsdag og fredag   den 15. og 16. august på Pride Square
fra kl. 12.00 til 23.00 og få dit hår stylet gratis! Synes du, at din styling er en donation værd?

— Så kan du lave en donation til CphPride på MobilePay 79468. Ses vi?
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32

NEDTællINGEN ER 
STaRTET 
TiL CoPenHaGen 2021
Copenhagen 2021 er den første fælles fejring af 
WorldPride og euroGames. dette globale mega- 
event forventes at tiltrække op imod 750.000 
gæster den 12.-22. august, 2021. 

Læs med og bliv klogere på nogle af de ting, der 
kommer til at ske: 

gå med i paraden 
Ved den kæmpe WorldPride-parade kan du marchere 
side om side med titusindvis af deltagere fra alle dele 
af verden og vise din opbakning til kærlighed, inklusi-
on og lighed. vi regner med, at mere end en halv mil-
lion tilskuere vil heppe langs ruten, mens de 50.000 
paradedeltagere bevæger sig igennem byen.  

Vær med på Copenhagen 2021 square
Traditionen tro vil københavns rådhusplads blive 
forvandlet til et regnbuefarvet epicenter med fanta-
stiske optrædener på scenen – gratis og åbent for alle. 
Med de mange afteneners shows vil vi vise de bedste 
danske kunstnere, booke de store LGBTQ-ikoner og 
-superstjerner og lægge scene til det største drag-
show i hele Europa! Copenhagen 2021 Square kom-
mer til at bringe alle de mange gæster sammen for at 
fejre LGBTQ-historie og -kultur midt i vores by. 

få sved på panden til eurogames
den 18. - 21. august er Pan idræt værter for det  
LGBTQ-inkluderende sportsstævne euroGames, hvor 
vi forventer 5.000 deltagende atleter. euroGames vil 
byde på stævner i mere end 25 sportsgrene, så der er 
en god chance for, at du kan få pulsen op til din favo-
ritsport. Der vil være rækker for både nybegyndere 
og trænede, og arrangørerne er opsatte på at gøre 



NEDTællINGEN ER 
STaRTET 
TiL CoPenHaGen 2021

stævnerne inkluderende over for transpersoner, 
nonbinære og interkønnede.  

Hvis du er til kunst 
På københavns mange museer kan du gå på 
opdagelse i queer-kunst, som udfordrer vores 
forestillinger om seksualitet og køn og fortæller 
historien om vores bevægelses kamp for lighed. 
en del af denne kunst vil desuden blive udstillet 
udenfor og rundt omkring i byen, så forbipasse-
rende får lejlighed til at reflektere over de aftryk, 
som vores bevægelse har sat på samfundet. 

it takes a village … 
… hvis alle skal føle sig inkluderede. derfor 
planlægger vi, at flere såkaldte pride villages skal 
poppe op rundt omkring i byen – hver af dem 
skabt med en særlig målgruppe i tankerne. vi 
planlægger en village for kvinder, en for unge 
LGBTQ-personer, en for regnbuefamilier og man-
ge andre. vi ved nemlig, at homoseksuelle mænd 
har det med at dominere pride-events, og derfor 
vil vi sikre, at alle dele af vores miljø har et sted 
at gå hen og møde ligesindede. 

sæt dagsordenen  
ved siden af alt det sjove, vi planlægger, skal der 
også være noget seriøst. derfor afholder vi også 
en international konference med fokus på  
LGBTQ-rettigheder rundt omkring i verden. 
Beslutningstagere, forskere, aktivister, menings-
dannere og filantroper vil mødes i København for 
at diskutere fremtiden for vores bevægelse og 
bane vejen for en mere lige verden. 

Bliv klogere 
Konferencen er rigtig nok kun for deltagere, men 
dens temaer og budskaber vil komme til live i 
vores Folkemøde-inspirerede demokratifestival 
med hundredvis af oplæg, workshops, samtaler 
og paneldebatter. Her vil det syde og boble med 
vigtige pointer, kloge hoveder og livlige diskus-
sioner for at skabe opmærksomhed omkring 
LGBTQ-rettigheder og de barrierer, som vores 
miljø stadig møder herhjemme og ude i verden. 

løb din første 5k – eller noget helt andet 
Hvis du tænker, at det er lige i overkanten at del-
tage i euroGames, så er der stadig masser 



støt copenhagen pride  ¬  Køb dine driKKevarer i vores barer på pride square

bland selv bar

Køb 6
betal for 5
af øl, cider og burn*

225,-
spar 45

*alle drikkevarer serveres i 40 cl. plastikglas

af muligheder for at få sat kroppen i bevægelse. 
i løbet af Copenhagen 2021 vil der være en lang 
række folkeidrætsaktiviteter, hvor alle kan være 
med. aktiviteterne spænder bredt og dækker bl.a. 
morgenyoga på havnen, et Pride Run, rulleskøjte- 
disko igennem byen, dodgeball i byrummet og 
meget andet.

fest til den lyse morgen 
Hver aften under Copenhagen 2021 vil der være 
en officiel signaturfest, så når Copenhagen 2021 
Square lukker ned om aftenen, så er der et sted at 
feste videre. vi vil oplære personale og frivillige på 
disse festlokationer for at sikre, at festerne bliver 
trygge rum uden nogen former for diskrimination. 

Copenhagen Pride er værter for WorldPride, som 
er licenseret af InterPride. Pan Idræt er værter for
EuroGames, som er licenseret af EGLSF. Begge 
events fejres samtidig under titlen Copenhagen 
2021 i københavn og Malmø den 12.-22. august, 
2021.  
 
#Youareincluded!



copenhagen 
pride week

PROGRam
støt copenhagen pride  ¬  Køb dine driKKevarer i vores barer på pride square

bland selv bar

Køb 6
betal for 5
af øl, cider og burn*

225,-
spar 45

*alle drikkevarer serveres i 40 cl. plastikglas
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PROGRamOVERSIGT
TIRSDaG 13/08 ONSDaG 14/08VENUE

13:30 - 13:45 
Åbning af menneskerettighedsprogrammet 

 
14:00 - 14:45 

Mere sex = Mere lykke?

15:00 - 15:45 
når mænd skammer sig

16:00 - 16:45 
Fortællingen om den racialiserede

17:00 - 17:45 
normkritik i voksenhøjde

18:00 - 18:45 
Familien først

19:00 - 19:45 
Drags for begyndere

DEBaTTElTET
HUMan riGHTs venUe

mamma´S
HUMan riGHTs venUe

14:00 - 14:45 
Menneskerettigheder gennem data

15:00 - 15:45 
CBs LGBTQia+ salon

HOVEDKaSSEN
HUMan riGHTs venUe

15:00 - 15:45 
Facebookgrupper: Socialisering og ensomhed 

 
16:00 - 16:45 

Hvordan handler vi nu for at få gjort en 
ende på aids

17:00 - 17:45 
drags i priden

18:00 - 18:45 
normkritik i børnehøjde

mOjO BlUES BaR
HUMan riGHTs venUe

DIS
HUMan riGHTs venUe

17:00 - 18:30 
Workshop: Hvordan snakker vi med hinanden?

17:00 - 18:30 
analsex 101

17:00 - 18:30 
BDSM: Sex, samtykke og grænser

19:00 - 20:00 
Mød en forening: Forening af aseksuelle

19:00 - 20:30 
Trans/non-binær samtalesalon

19:00 - 20:30 
Tantra workshop

14:00 - 14:45 
Politiet og hadforbrydelser

15:00 - 15:45 
Priden: Reklamesøjle eller hjertesag? 

 
16:00 - 16:45 

Minoritet i minoriteten:  
LGBTQ med hørehandikap

17:00 - 17:45 
inklusion og diversitet i sport

18:00 - 18:45 
Et lykkeligt donorbarn

19:00 - 19:45 
Queerteologi i samtale med feminismen

14:00 - 14:45 
en rugemor taler ud

15:00 - 15:45 
kvindefællesskaber

14:00 - 14:45 
inkluderende ældrepleje for LGBTi+ personer

15:00 - 15:45 
Kønsneutrale lyskryds og andre misforståelser

16:00 - 16:45 
solidaritet i miljøet

17:00 - 17:45 
Brun og queer på TV: Hvor er vi?

18:00 - 18:45 
Cki og transkønnethed

17:00 - 18:30 
Safe space - Safe sex

17:00 - 18:30 
sexshaming

17:00 - 18:30 
Workshop: Selvnydelse

19:00 - 20:30 
kvinde-til-kvinde samtalesalon

19:00 - 20:30 
krops- og skønhedsidealer

19:00 - 20:30 
Mød en forening: LGBT+ Ungdom

14:00 - 14:45 
LGBTQ-foreninger: kan man forene 

mangfoldighed?

15:00 - 15:45 
Hverdagen for transkønnede børn og unge
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ONSDaG 14/08 TORSDaG 15/08 fREDaG 16/08 lØRDaG 17/08

14:00 - 14:45 
Politiet og hadforbrydelser

15:00 - 15:45 
Priden: Reklamesøjle eller hjertesag? 

 
16:00 - 16:45 

Minoritet i minoriteten:  
LGBTQ med hørehandikap

17:00 - 17:45 
inklusion og diversitet i sport

18:00 - 18:45 
Et lykkeligt donorbarn

19:00 - 19:45 
Queerteologi i samtale med feminismen

14:00 - 14:45 
en rugemor taler ud

15:00 - 15:45 
kvindefællesskaber

14:00 - 14:45 
inkluderende ældrepleje for LGBTi+ personer

15:00 - 15:45 
Kønsneutrale lyskryds og andre misforståelser

16:00 - 16:45 
solidaritet i miljøet

17:00 - 17:45 
Brun og queer på TV: Hvor er vi?

18:00 - 18:45 
Cki og transkønnethed

17:00 - 18:30 
Safe space - Safe sex

17:00 - 18:30 
sexshaming

17:00 - 18:30 
Workshop: Selvnydelse

19:00 - 20:30 
kvinde-til-kvinde samtalesalon

19:00 - 20:30 
krops- og skønhedsidealer

19:00 - 20:30 
Mød en forening: LGBT+ Ungdom

14:00 - 14:45 
Larm for LGBT-rettigheder

15:00 - 15:45 
Best practice for transpersoner i 

sundhedsvæsenet 
 

16:00 - 16:45 
inkluderende aktivisme i pride

17:00 - 17:45 
Minoritetsstress

18:00 - 18:45 
Bierasure

14:00 - 14:45 
LGBTQ-foreninger: kan man forene 

mangfoldighed?

15:00 - 15:45 
Hverdagen for transkønnede børn og unge

14:00 - 14:45 
Juridisk kønsskigfte for børn og unge

15:00 - 15:45 
Usynlig diskrimination på arbejdspladsen

16:00 - 16:45 
Politisk sundhedsdebat

17:00 - 17:45 
de ´to´køn i sundhedsvæsenet:  

Lægekonsultation

18:00 - 18:45 
Mød det aseksuelle spektrum

16:00 - 16:45 
skam dig(t)

17:00 - 17:45 
Killjoy

18:00 - 18:45 
Er debatten om køn og queer for akademisk?

17:00 - 18:30 
Forældre til transkønnede børn

17:00 - 18:30 
Objektificering: Er jeg et menneske eller en ting?

17:00 - 18:30 
den kønnede krop

19:00 - 20:30 
Mød en forening: FsTB

19:00 - 20:30 
Mand-til-Mand samtalesalon

19:00 - 20:30 
navne-workshop

14:00 - 14:45 
PrEP -  hvem betaler prisen?

15:00 - 15:45 
Fra fetish til mainstream - porno i 

et regnbueperspektiv 
 

16:00 - 16:45 
Retten til asyl for LGBT-flygtninge

17:00 - 17:45 
Warren Kunce:  

Transrettigheder og forældreskab

18:00 - 18:45 
Ungdomspolitisk debat

14:00 - 14:45 
Har det hvide lærred fået regnbuefilter?

15:00 - 15:45 
Kemone Brown: Da voldtægt blev acceptabelt

14:00 - 14:45 
oBs om LGBT+

15:00 - 15:45 
Har vi overhovedet ret til at få børn?

16:00 - 16:45 
Hvordan fremmer vi LGBT+ rettigheder i  

udenrigspolitikken?

17:00 - 17:45 
inkluderende introprogrammer  på universiteter

18:00 - 18:45 
diskriminationens pris

17:00 - 18:30 
at være ude

17:00 - 18:30 
Fetish / Kink 101

17:00 - 18:30 
Mød en forening: LGBT Asylum

19:00 - 20:30 
Åbne forhold

19:00 - 20:30 
Kinky og transkønnet
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PROGRamOVERSIGT
TIRSDaG 13/08 ONSDaG 14/08VENUE

18:45 - 19:00 
Officiel åbningstale 

 
TaKE mE BaCK TUESDay 

18:30 - 23:00 

Åbningen af Copenhagen Pride Stage står 
som altid i nostalgiens tegn, når vi blænder 
op for en aften fuld af musikalske genhør, 
dansktop og hits du garanteret kan synge 

med på.

19:00 - 19:45 
Stockmann Stage 

19:45- 20:45 
Birthe Kjær & Feel Good Band 

21:00 - 22:00 
Hvide Løgne 

22:10 - 23:00 
david Bowie Tribute

PRIDE STaGE 
KøBENHAVNS RÅDHUSPLADS

fREDERIKSBERG  
RåDHUSPlaDS

fROm SWEDEN WITH lOVE 
19:00 - 23:00 

i år bliver onsdag aften på Pride stage både 
fantastisk og interaktiv, når vi hylder svensk 
musik og fester igennem i den gode sags tje-
neste. Aftenens vært er Jonas Hedqvist, som 
vi sidst så på scenen i 2017, hvor han stod bag 

Copenhagen Pride-sangen “survivors”.

HUSET-KBH
HUMan riGHTs venUe

17:00 - 17:30 
venskabsdating

18:00 - 20:30 
Pride table talk

19:00 - 20:00 
en sen blomstring

17:00 - 17:30 
venskabsdating

19:00 - 20:30 
Love is simply love

20:00 - 22:00 
Rapolitics

21:00 - 22:00 
arbejdet med LGBTi+ unge i serbien
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17:00 - 17:30 
venskabsdating

19:00 - 20:30 
Love is simply love

20:00 - 22:00 
Rapolitics

21:00 - 22:00 
arbejdet med LGBTi+ unge i serbien

17:00 - 17:30 
venskabsdating

19:00 - 20:30 
The intersex diaries

21:00 - 22:00 
Kortfilmsprogram

UNDER THE RaINBOW 
18:30 - 23:00 

Velkommen til pride-ugens store koncertaf-
ten, hvor vi sætter spotlight på fantastisk 
livemusik i alle regnbuens farver og lader 

nye såvel som etablerede kunstnere indtage 
Pride stage.

18:30 - 19:15 
kristian kjærlund feat. anne rani 

19:15- 20:00 
Lydmor 

20:00 - 21:00 
neigh 

21:00 - 22:15 
Tina Dickow

22:15 - 23:00 
DJ Wonderboy Cph

17:00 - 17:30 
venskabsdating

20:00 - 23:00 
Pride X artem signaturaften

DRaG NIGHT 
19:30 - 23:30 

Drag Night er en af Pride Week’s allermest 
populære begivenheder, og det næsten 

4 timer lange show, i øvrigt et af verdens 
største af sin slags, har de seneste år fyldt 

rådhuspladsen til bristepunktet med
gæster fra både ind- og udland.

13:00 - 16:00 

COPENHaGEN PRIDE PaRaDE 2019

PRIDE SHOW 
14:00 - 23:45 

som altid skruer Copenhagen Pride helt 
op for festen til det årlige Pride show på 

Rådhuspladsen. Årets vært er forfatter og tv-
vært sara Bro, som vil sprede uanede mængder 

af kærlighed og glæde ud over Pride Square
og binde showet sammen på scenen i alle 

regnbuens farver. 

14:00 - 15:10 
opvarmning med dJ Gul (dk) 

 
15:10 - 15:20 

Prisuddeling: Årets Laks. 
 

15:20 - 16:30 
dJ Gul (dk) 

 
16:30 - 17:00 

Årets officielle pride-taler 
 

17:00 - 18:00 
O/RIOH (DK)

Lydia (DK)
Carlo & Selma (IT/NO/DK) 

 
18:00 - 19:00 

elba (dk)
Betty Bitschlap (DK) 

 
19:00 - 20:00 

dJ nah Care (dk)
Rebecca Lou (DK) 

 
20:00 - 21:00 

Hoison Bascoe (TN/DK)
Yakuza (DK) 

 
21:00 - 22:0 

Bronx & Ashibah (DK)
Headlining Act TBA 

 
22:30 - 23:45 

robin skouteris (Gr)
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13:30 - 13:45 
ÅBning af MenneskereTTigHeDs- 
PrograMMeT 
Åbning af årets menneskerettighedsprogram ved Copenhagen Pride. 
Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

14:00 - 14:45 
Mere seX = Mere lYkke?
Kulturen tager ofte udgangspunkt i, at sex er en forudsætning for et lykkeligt 
liv, og jo mere sex, des mere lykke. I Foreningen for Aseksuelle i Danmark ved 
vi, at sammenfletningen af sex og lykke kan gøre livet svært, når ens sexlyst 
ikke følger med normen. Vi sætter "mere sex = mere lykke” til debat blandt 
mennesker med forskellige seksuelle orienteringer. Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

14:00 - 14:45 
MenneskereTTigHeDer genneM DaTa 
Menneskerettighederne er beskyttet af konventioner og tilknyttede retlige 
instanser og komitéer. disse retlige instrumenter genererer en overvælden-
de mængde anbefalinger og kritiske bemærkninger som vedrører de delta-
gende lande. Dette er helt centralt i forhold til den formaliserede samtale om 
menneskerettigheder. det kunne ligne et paradis for papirtigre - men kan de 
tæmmes?  Sprog: Engelsk.
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

15:00 - 15:45 
nÅr MÆnD skaMMer sig 
Mange unge oplever, at de er forkerte i andres øjne, hvis deres seksua-
litet eller kønsidentitet ikke ligner alle andres. Med tiden begynder de 
også at blive forkerte i egne øjne, og skammen bliver en del af deres liv. 
skammen kan gøre skade på den enkelte såvel som på relationer. i dette 
panel taler vi om skammen hos mænd, der dyrker sex med mænd. Sprog: 
Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

15:00 - 15:45 
faCeBookgrUPPer:  
soCialisering og ensoMHeD 
ensomhed er et stort problem for alt for mange regnbuepersoner, men 
med de sociale mediers fremmarch, er der opstået en stribe grupper for 
regnbuepersoner. vi har inviteret initiativtagerne til nogle af grupperne ind 
til en snak om, hvordan onlinefællesskaber kan skabe vigtige sociale rum, og 
hvad disse rum kan bruges til.  Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

15:00 - 15:45 
CBs lgBTQia+ salon 
en kombination af præsentation og debat, hvor CBs-studerende præsen-
terer afhandlinger og projekter som bidrager med viden på LGBTQia+ 
området. diversiteten og den vigtige viden som studerende bringer til 
bordet i deres afhandlinger og projektopgaver både understreger og 
udfordrer samfundets normative strukturer - og kommer med idéer og 
innovative løsningsforslag på LGBTQia+ området. Sprog: Engelsk. 
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

16:00 - 16:45 
forTÆllingen oM Den raCialisereDe 
der snakkes ofte om etniske minoriteter, og snakken bunder ofte i fordom-
me. Med udgangspunkt i de racialiseredes egne stemmer, snakker vi om de 
fortællinger og hvordan de sætter præg på debatter, aktivisme og politik. 
Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

16:00 - 16:45 
HVorDan HanDler Vi nU for aT fÅ gJorT en 
enDe PÅ aiDs? 
Med verdensmålene for bæredygtig udvikling har verdenssamfundet 
forpligtet sig til at gøre en ende på aids. det er nu der skal handles! Unaids 
anslår, at 37 millioner mennesker lever med hiv - det højeste antal nogensin-

de - og både diskrimination og stigmatisering forhindrer fortsat mennesker 
i at opsøge behandling og rådgivning. debatten vil forsøge at besvare 
spørgsmålet om, hvordan vi får gjort en ende på aids. Sprog: Engelsk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 17:30 
VenskaBsDaTing 
Leder du efter nye bekendtskaber og potentielle venskaber i LG-
BTQ-miljøet? Så kom til venskabsdating i Husets gård, hvor vi vil facili-
tere forskellige samtaler, så du får mulighed for at udvide dit netværk. 
Hvem ved, måske møder du mennesker, som du kan spejle dig i, eller 
som kan udvide din horisont?  Sprog: Engelsk. 
Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K 

17:00 - 17:45 
Drags i PriDen

da pride-bevægelsen blev grundlagt i kølvandet på stonewall-
urolighederne, var transpersoner og drags centrale drivkræfter. I 
danmark var Bøssernes Befrielsesfront kendetegnet ved en leg med 
kønsudtryk. Er vi blevet for normative? Lokale drags vil diskutere 
hvorfor drag er mere end lip-sync og høje hæle og hvorfor, der er et 
behov for drags i priden. Sprog: Engelsk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 17:45 
norMkriTik i VoksenHØJDe
vi har haft fokus på normkritisk praksis på børne- og ungeområdet, 
men hvordan går det vi voksne imellem? Dette oplæg vil give en kort 
introduktion til en normkritisk tilgang, og blandt andet se på, hvordan 
normer om blandt andet køn, seksualitet og minoritetspositioner kan have 
en negativ kategoriserende effekt på ens tilgang til andre mennesker.  
Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

17:00 - 18:30 
WorksHoP: HVorDan snakker Vi MeD Hin-
anDen? 
vi inviterer til en workshop om sprog og samtale. Hvordan debatterer 
vi med hinanden, hvordan kalder vi hinanden ud og hvordan støtter vi 
hinanden? Til mange debatter opstår idéer til hvordan vi udvikler os, 
støtter hinanden og bliver bedre til repræsentation. Lad os få idéerne 
ned på papir. Sprog: Dansk. 
DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
analseX 101 
Nysgerrig omkring analsex? Vil du lære hvordan man kan stimuleres 
analt og skabe nydelse? Til workshop om analsex, vil du blive guidet 
igennem alt fra hvordan kommer man bedst i gang med analsex? Hvad 
er bedste skylleteknik? Er det egentlig så vigtigt med glidecreme? til 
hvilke legetøj kan bruges? Workshoppen er åben for alle uanset køn. 
Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
BDsM: seX, saMTYkke og grÆnser 
BDSM kræver et trygt forhold og et godt fundament for at opnå en sik-
ker praksis. Til dette oplæg vil der blive talt om grænser og lyster, og om 
vigtigheden af kommunikation for at opnå fælles forståelse og en sikker, 
positiv oplevelse. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

18:00 - 18:45 
faMilien fØrsT 
denne debat sætter tre modige forældre, med forskellig historik, 
indgangsvinkel og perspektiv, på scenen til en debat om udfordringer og 
kampe. i sabaah ønsker vi at åbne op for denne samtale, få et indblik i 
forældrenes tanker og overvejelser fra den rejse, de selv har været på i 
omfavnelsen af deres børn. Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

mENNESKERETTIGHEDSPROGRam
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18:00 - 18:45 
norMkriTik i BØrneHØJDe 
Hvad ligger der i betegnelsen 'normkritisk pædagogik'? Hvad er argu-
menterne for at forholde sig normkritisk i sit pædagogiske arbejde og i sin 
opdragelse? Hvordan kan man konkret arbejde normkritisk med børn og 
unge?  Hvordan understøtter dansk og international lovgivning de norm-
kritiske perspektiver? Og hvorfor er det, at der er så meget modstand mod 
disse perspektiver?  Sprog: Dansk.

Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

18:00 - 20:30 
PriDe TaBle Talk 
Hvordan opfatter vi køn i 2019? Hvordan påvirker kønsnormerne vores 
hverdag? I denne “table talk” vil vi bygge bro over forskellige perspektiver 
på køn og udforske erfaringer og tanker fra deltagerne. i løbet af aftenen 
tages vi gennem spørgsmål og faciliterede samtaler relaterede til emnet, 
mens vi deler et enkelt måltid i Husets hyggelige baggård. Info om billetter 
kan findes på Facebook. Mad er inkluderet i prisen. Sprog: Engelsk.
Sted: Huset-KBH (Brændevinsgården), Rådhusstræde 13,  
1466 København K

19:00 - 19:45 
Drag for BegYnDere 
Vi inviterer til workshoppen ”Drag for begyndere”. Kunne du tænke dig at 
prøve at blive transformeret til en drag queen eller drag king? Kom forbi 
og mød nogle af Københavns populære drags, og lær om alt fra tucking, 
contouring og make-up for drag queens til binders, packing og make-up for 
drag kings.  
Sprog: Engelsk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

19:00 - 20:00 
MØD en forening:  
forening af aseksUelle 
kom forbi og mød Foreningen af aseksuelle i rolige omgivelser, hvor du har 
mulighed for at lære mere om foreningen og dens arbejde. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:00 
en sen BloMsTring 
”Jeg har levet to liv. et som ægtemand og far, og et andet, hvor jeg glimtvis 
kunne være mig selv”. som ung forelsker Jørgen sig i en mand, men 
angsten for udstødelse får ham til at gifte sig med en kvinde.  Han er 80 år, 
da han springer ud. Nu er han 95 og fortæller om sit liv. En lydfortælling 
om fornægtelse, kærlighed og ikke mindst frisættelse. Begrænset antal 
pladser - først til mølle. Sprog: Dansk. 
Sted: Huset-KBH (Husets Biograf), Rådhusstræde 13,  
1466 København K

19:00 - 20:30 
Trans/non-BinÆr saMTalesalon 
Til denne samtalesalon sætter vi det at være trans/non-binær i fo-
kus. Panelet deler egne fortællinger, og publikum indbydes til at stille 
spørgsmål, dele erfaringer og få sat ord på de tanker der kan røre sig, når 
man er trans/non-binær. Det kan fx være angående sundhed, tabu, skam, 
fordomme eller oplevelser med usynliggørelse. Det vil være muligt at stille 
spørgsmål skriftligt og anonymt. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:30 
TanTra WorksHoP 
Til denne workshop har vi fokus på egen kropsbevidsthed. efter en kort 
teoretisk gennemgang, vil der være øvelser og kropsbevidsthedslege med 
fokus på nærhed, berøring og massage. Fokus vil være på at lytte til egen 
krop, at vove at udforske den, at sætte grænser og at give udtryk for egne 
ønsker. alle LGBTQ-personer er velkomne. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

Billede fra Copenhagen Prides 
menneskerettighedsprogram 2018

Fotograf: Bizz Lamichhane
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18:45 - 19:00 
offiCiel ÅBningsTale
Pride Week 2019 skydes i gang ved Copenhagen Prides forperson, Lars 
Henriksen.

18:30 - 23:00 
Take Me BaCk TUesDaY
Åbningen af Copenhagen Pride Stage står som altid i nostalgiens tegn, når 
vi blænder op for en aften fuld af musikalske genhør, dansktop og hits du 
garanteret kan synge med på.

i år er vi utroligt stolte over at kunne præsentere hele danmarks 
ubestridte dronning af dansktoppen, Birthe kjær, som hovednavn. Birthe 
Kjær går på scenen og maler byen regnbuefarvet sammen med sit Feel 
Good Band ca. kl. 19.45.

PRIDE STaGE
lINE-UP

19:00 - 19:45 
stockmann stage

19:45 - 20:45 
Birthe kjær & feel good Band

21:00 - 22:00 
Hvide løgne

22:10 - 23:00 
David Bowie Tribute

Proudly supported by

Birthe kjær & feel good Band 
19:45 - 20:45
Pride stage

TirsDag 13/8 TaKE mE BaCK TUESDay IS PROUDly SUPPORTED By NETTO
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08:30 - 09:00 
Morgensang 
som en god start på dagen inviterer Copenhagen Pride og Huset til 
morgensang og kaffe i Husets gård. kom alene eller tag en ven under 
armen og syng dagen ind med os. 
Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K

14:00 - 18:00 
UnDer THe anTi lies THe BoDY 
Fernisering på queer-udstillingen UNDER THE ANTI LIES THE BODY, 
som er arrangeret i et samarbejde mellem galleri- og udstillingsplatfor-
men Slowroom Contemporary i samarbejde med Stefanskirken. Blandt 
de medvirkende kunstnere er bl.a. den tyske fotograf Florian Hetz og 
den danske fotograf Birk Thomassen. Udstillingen kan besøges hver 
dag i Pride Week fra kl. 10.00 - 16.00. 
Stefanskirken, Nørrebrogade 191, 2200 København N

17:00 - 19:00 
fUCking ÅMÅl 
Oplev den svenske kultfilm dramatiseret. En ungdomsforestilling om 
at finde sig selv og om at turde stå ved hvem man er. Velkommen til 
Fucking Åmål. ’U – teater for dig’ præsenterer denne prisbelønnede 
forestilling af Teater HiLs din Mor og Teater vestvolden.  
Sprog: Dansk. 
Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K

19:00 - 19:45 
karina WillUMsen:  
Bli’ lesBisk nU - sUMMer ToUr 
Politisk satiriker karina Willumsen gæster Copenhagen Pride med 
skarp politisk satire. Hendes musik og tekster kredser om LGBT+, fe-
minisme, kærlighed og klassekamp, og i 2018 blev hun nomineret til en 
Rainbow Award i kategorien ”årets sang”. Bli’ lesbisk nu Summer Tour 
Concert er Karina Willumsens sidste annoncerede koncert i Køben-
havn denne sommer. Sprog: Dansk. 
Huset-KBH (Musikcaféen), Rådhusstræde 13, 1466 København K

20:00 - 22:00 
fUCking ÅMÅl 
Oplev den svenske kultfilm dramatiseret. En ungdomsforestilling om 
at finde sig selv og om at turde stå ved hvem man er. Velkommen til 
Fucking Åmål. ’U – teater for dig’ præsenterer denne prisbelønnede 
forestilling af Teater HiLs din Mor og Teater vestvolden. 
Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K

20:30 - 22:30 
PrisCilla, QUeen of THe DeserT 
Husets Biograf viser klassikeren Priscilla, Queen of the Desert. Træk 
stikket, sluk hjernen og nyd en fjollet queer film. Begrænset antal 
pladser - først til mølle. Sprog: Engelsk. 
Huset-KBH (Husets Biograf), Rådhusstræde 13, 1466 København K

21:00 -  
riCkY & irMa 
De to trætte madammer udlader deres energi med et forrygende drag-
show. Byens mest erfarne (ældste) drags. Bordbestilling til spisning af 
medbragt mad inden showet kan ske på mail@centralhjornet.dk. 
Centralhjørnet, Kattesundet 18, 1458 København K

aRRaNGEmENTER
ØVRIGE

karina Willumsen: Bli' lesbisk nu - summer Tour
19:00 - 19:45 

Huset-kBH

TirsDag 13/8



14:00 - 14:45 
PoliTieT og HaDforBrYDelser 
Hadforbrydelser er en særlig form for kriminalitet. Med udgangspunkt i de 
regler, der er for politiets arbejde med hadforbrydelser samt den manglende 
standardisering af regler på tværs af politikredse, debatteres udfordringer 
og mulige løsningsmodeller.  Sprog: Dansk.

Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

14:00 - 14:45 
en rUgeMor Taler UD
Den største modstand når talen falder på surrogacy kører ofte på frygten 
for, om den gravide kvinde enten er tvunget til at gøre det, eller om hun 
efterfølgende vil fortryde. Hør en rugemors oplevelser. Sprog: Dansk.
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

14:00 - 14:45 
inklUDerenDe ÆlDrePleJe for lgBTi+ 
Ældre LGBTi+ personer har ofte særlige udfordringer og behov, men ple-
jepersonalet er ofte ikke uddannet til at imødekomme disse. Hvilken rolle 
har uddannelsesinstitutionerne, de sundhedsfaglige, regionerne, kommu-
nerne og politikerne i at sikre LGBTI+ venlig ældrepleje?  Sprog: Engelsk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

15:00 - 15:45 
PriDen: reklaMesØJle eller HJerTesag? 
Stadig flere virksomheder og partier melder sig under regnbuefanerne. 
Men støtter de Pride af de rigtige årsager, og husker de at LGBTQ-sagen er 
vigtig, også når ugen er slut? Mød ørsteds strategi- og kommunikations-
direktør, Jakob Askou Bøss, og Socialdemokratiets næstformand, Mogens 
Jensen, til en snak om ’LGBTQ washing’ og hvorfor mangfoldighed og 
inklusion er vigtigt. Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

15:00 - 15:45 
kØnsneUTrale lYskrYDs og anDre  
MisforsTÅelser 
Tidligere i år ramte en heftig debat om kønsneutrale lyskryds medie-
billedet. Men er lyskryds rent faktisk noget, der står på ønskelisten hos 
non-binære? Hvilke udfordringer har denne gruppe personer, og hvad vil 
det i det hele taget sige at være non-binær? Vi tager snakken med dem, 
som lyskryds-sagen handlede om, men som aldrig blev hørt. Sprog: Dansk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

15:00 - 15:45 
kVinDefÆllesskaBer 
vi har før haft debatter om hvordan og hvorfor kvinder er underrepræ-
senterede i de fleste LGBTQ-fællesskaber og -grupper, og hvordan dette 
kan ændres. i år inviterer vi til en samtale om, hvad kvindefællesskaber og 
kvinde-spaces kan, og hvorfor de er nødvendige? Sprog: Dansk. 
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

16:00 - 16:45 
MinoriTeT i MinoriTeTen:  
lgBTQ MeD HØreHanDiCaP 
alle regnbuepersoner bør være en del af samtalen, når det handler 
om vores miljø, men er den altid tilgængelig for alle? Hvordan opleves 
tilgængeligheden for regnbuepersoner med hørehandicap, og hvilke andre 
udfordringer har denne gruppe? Vi vender problematikken på hovedet, og 
lader panelet debattere på tegnsprog, mens en tegn-til-tale-tolk vil tolke til 
publikum.  Sprog: På tegnsprog og dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

16:00 - 16:45 
soliDariTeT i MilJØeT 
sammen med et panel af sportsudøvere og -ledere kigger vi på, hvordan 
vi kan favne mangfoldighed og skabe mere inkluderende rammer for 
LGBTQ-personer. Vi vil tale om tryghed til at kunne være åben om sig selv, 
omklædningsfaciliteter og trænere og lederes behov for efteruddannelse/
kurser i inkluderende fællesskaber. Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 17:30 
VenskaBsDaTing
Leder du efter nye bekendtskaber og potentielle venskaber i LGBTQ-
miljøet? Så kom til venskabsdating i Husets gård, hvor vi vil facilitere 
forskellige samtaler, så du får mulighed for at udvide dit netværk. 
Hvem ved, måske møder du mennesker, som du kan spejle dig i, eller 
som kan udvide din horisont? Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K 

17:00 - 17:45 
inklUsion og DiVersiTeT i sPorT 
sammen med et panel af sportsudøvere og -ledere kigger vi på, hvor-
dan vi kan favne mangfoldighed og skabe mere inkluderende rammer 
for LGBTQ-personer. Vi vil tale om tryghed til at kunne være åben om 
sig selv, omklædningsfaciliteter og trænere og lederes behov for efter-
uddannelse/kurser i inkluderende fællesskaber. Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

17:00 - 17:45 
BrUn og QUeer PÅ TV - HVor er Vi? 
Inden for det sidste år, har vi set flere minoritetsetniske skuespillere 
i de danske tv-serier, men hvor er de brune queers? Hvad betyder 
repræsentation når det kommer til at ændre holdninger i samfundet 
og hvad er mediets potentiale? Hvilken plads og betydning har det at 
fortælle den minoritetsetniske LGBT+ historie i dansk (pop)kultur.  
Sprog: Dansk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 18:30 
safe sPaCe - safe seX 
ofte lærer man kun om prævention til penetrationssex, og det 
er svært at vide hvor man kan søge information om sikker sex. vi 
snakker om hvad sikker sex indebærer; samtykke, tryghed, kommu-
nikation, prævention, hygiejne mm. Der findes rigtig mange typer 
prævention, som man ikke bliver undervist i. det vil vi lave om på ud 
fra et normkritisk synspunkt. Sprog: Dansk.
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
seXsHaMing 
vi er mange der kender til det, men hvorfor er det, at sexsha-
ming eksisterer? Et panel vil kigge nærmere på, hvilke former for 
sexshaming man kan opleve, hvordan det er at opleve dem, og 
hvad vi kan gøre for at komme det til livs. Panelet vil blandt andet 
komme ind på egne oplevelser, og publikum er velkommen til at 
bidrage. Sprog: Dansk.
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
WorksHoP: selVnYDelse 
i jagten på den rette partner og søgen efter sex kan det være svært at 
huske, at have sig selv i fokus også. Kig forbi når vi sammen med Tonny, 
sexolog i aids-Fondet, kigger nærmere på det at lære at blive bedre til 
også at kigge indad og lære sig selv at kende. denne workshop vil inddra-
ge publikum med spørgsmål og refleksioner. Man vil ikke blive udstillet 
personligt, men skal være klar på at være aktivt deltagende for at alle 
kan få glæde af workshoppen. Sprog: Dansk.
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

18:00 - 18:45 
eT lYkkeligT DonorBarn
Kan man være lykkelig som barn af en anonym donor? Det spørgsmål 
får Emma Grønbæk, der er donorbarn med en anonym donor, ganske 
ofte. Hør emmas historie og hvordan hun oplever, at det nærmest er et 
tabu at være et lykkeligt donorbarn. Mød også jordemoder Liza Diers 
der lever i en regnbuefamilie med tre donorbørn. Hvordan er det at 
være en regnbuefamilie, og hvilke spørgsmål bliver hun oftest stillet? 
Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

mENNESKERETTIGHEDSPROGRam
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18:00 - 18:45 
Cki og TranskØnneTHeD 
Cki (Center for kønsidentitet) behandler gerne non-binære personer, 
så længe de passer ind i en binær kønsforståelse. Vi vil belyse non-bi-
nære individers oplevelser med Cki, hvilken form for behandling de 
ønsker og hvordan den ikke passer ind i CKI's standarder og kasser. Vi 
diskuterer mulige løsningsforslag, der kan give non-binære personer 
et bedre møde med systemet. Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

19:00 - 19:45 
QUeerTeologi i saMTale MeD feMinisMen 
Tre kvinder, der på hver sin måde arbejder med feminisme og seksua-
litet, samtaler om køn og kropslighed og om, hvordan troen altid står i 
forhold til den virkelighed, den befinder sig i. En samtale med nedslag 
i kunsten og med bud på andre måde at forstå kristendommen på, end 
dem den konservative kristendom præsenterer. Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

19:00 - 20:30 
kVinDe-Til-kVinDe saMTalesalon 
Til denne samtalesalon sætter vi det at være kvinde, der er til kvinder, i 
fokus. Panelet lægger ud med egne fortællinger, og publikum indbydes 
til at stille spørgsmål, dele erfaringer og få sat ord på de tanker der 
kan røre sig, når man er ktk. det kan fx være angående sundhed, tabu, 
skam, fordomme eller oplevelser med usynliggørelse. Det vil være 
muligt at stille spørgsmål skriftligt og anonymt. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:30 
loVe is siMPlY loVe 
Da Jóhanna Sigurðardóttir blev verdens første åbent lesbiske rege-
ringsleder i 2009 (og islands første kvindelige statsminister), blev hen-
des forhold til forfatteren og journalisten Jónína Leósdóttir forsidestof 
i medierne verden over. For nylig udkom en kortfilm om parret, og vi 
inviterer dig til visning af denne efterfulgt af en Q&A. Begrænset antal 
pladser - først til mølle. Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Husets Biograf), Rådhusstræde 13, 1466 København K

19:00 - 20:30 
kroPs- og skØnHeDsiDealer 
et panel af mænd, der repræsenterer normativ maskulint, sætter fokus 
på de krops- og skønhedsidealer man forventes at leve op til, og hvad det 
har af konsekvenser. Hvilke forventninger er der til udseende og opførsel 
og hvordan påvirker det ens selvopfattelse? Vi indbyder til dialog omkring 
hvad vi gør ved os selv og hvorfor, og hvad det betyder for en selv.  
Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:30 
MØD en forening: lgBT+ UngDoM 
kom forbi og mød LGBT+ Ungdom i rolige omgivelser, hvor du har mulig-
hed for at lære mere om foreningen og dens arbejde. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

20:00 - 22:00 
raPoliTiCs 
raPoLiTiCs kæmper for unges ret til at blive hørt. vi bruger kunst og 
kreative udtryk til at få fortællinger ud i verden. Om udgangspunktet er 
undertrykte kunstnere i totalitære regimer eller stolte queers i Nørrebros 
gader, gemmer der sig altid en masse spændende historier. Tag med os på 
en rejse, hvor vi vil zoome ind på historierne og samtidigt lege med ord, 
lyrik og storytelling. Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Balsalen), Rådhusstræde 13, 1466 København K

21:00 - 22:00 
arBeJDeT MeD lgBTi+ Unge i serBien 
organisationen "CoMe oUT" præsenterer sit arbejde gennem to korte 
dokumentarfilm, der sætter fokus på unge, serbiske LGBTI+ personer og 
deres forældre. det er en mulighed for at blive klogere på menneskerettig-
hedssituationen for LGBTi+ unge i serbien, høre mere om de muligheder 
eU har ført med sig og debattere samarbejdsmuligheder. Begrænsede 
pladser - først til mølle. Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Husets Biograf), Rådhusstræde 13, 1466 København K

en rugemor taler ud
14:00 - 14:45
Mamma's
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19:00 - 23:00 
froM sWeDen WiTH loVe
i år bliver onsdag aften på Pride stage både fantastisk og interaktiv, 
når vi hylder svensk musik og fester igennem i den gode sags tjeneste. 
Aftenens vært er Jonas Hedqvist, som vi sidst så på scenen i 2017, 
hvor han stod bag Copenhagen Pride-sangen “survivors”.

vi lægger ud med en vaskeægte svensk “förfest”, hvor vi forvandler 
Pride Square til hjemlig hygge med svensk allsång (fællessang), 
svenskerbingo og musikquiz i blå-gule farver, hvor du kan blive den 
heldige vinder af alt fra surströmning til en sang fra scenen. Vi lover 
masser af svensk Melodifestival-musik under “förfesten” -  lige fra 
abba og Carola til Loreen og Måns.

når alle er varmet godt op, sætter vi gang i næste del af showet, 
hvor vi især hylder de store musikalske eksportsucceser fra Sverige, 
herunder bl.a. Robyn, Avicii og Roxette. Vi går fra dagligstue-stemning 
til dansefest med nogle af Sveriges dygtigste sangere, dansere og DJs 
på scenen, og rygterne vil vide, at du kan forvente både kendte såvel 
som up-and-coming gæstesolister i løbet af aftenen.

PRIDE STaGE

aRRaNGEmENTER
ØVRIGE

08:30 - 09:00 
Morgensang 
som en god start på dagen inviterer Copenhagen Pride og Huset til 
morgensang og kaffe i Husets gård. kom alene eller tag en ven under 
armen og syng dagen ind med os.  Sprog: Dansk. 
Sted: Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K

15:00 - 18:00 
fÅ TageT en HiV-TesT 
kig forbi aids-Fondets telt og bliv testet for hiv. du får svar på testen 
efterfølgende dag.  
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square, Københavns Rådhusplads

17:00 - 18:00 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garante-
ret en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står klar 
til at give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, med 
vittigheder, sange og upassende kommentarer i bedste cAnal Tou-
rs-tradition. Der kan købes øl, vand og cider ombord til rimelige priser. 
Billetter via billetto.dk eller Facebook-siden “cAnal Tours”.  
Pris er 110 kr. pr. person.   
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København 

17:00 - 18:30 
PriDe Walking ToUr 
Kom med på en hyggelig, guidet byvandring i København, og lær mere 
om danmarks lange, farverige LGBT-historie, herunder også homobe-
vægelsen og hvordan den har medvirket til at gøre vores hovedstad til 
en af verdens mest LGBTQ-venlige byer. Turen går også forbi mange af 
de københavnske LGBT-barer og klubber - og et par af de mere frække 
steder. Mødestedet er rådhustrappen, hvor du bare skal kigge efter 
den grønne paraply. Turen foregår på engelsk og koster 60 kr. 
Sted: Rådhuspladsen (trappen foran Rådhuset), 1599 København K

from sweden with love
19:00 - 23:00

Aftenens vært er Jonas Hedqvist 
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17:00 - 19:00 
fUCking ÅMÅl 
Oplev den svenske kultfilm dramatiseret. En ungdomsforestilling om 
at finde sig selv og om at turde stå ved hvem man er. Velkommen til 
Fucking Åmål. ’U – teater for dig’ præsenterer denne prisbelønnede 
forestilling af Teater HiLs din Mor og Teater vestvolden.   
Sprog: Dansk. 
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K

17:00 - 19:00 
Den BeDsTe lgBT-BØrneBog 
Hvem har skrevet den bedste børnebog med LGBT-personer? Mød 
jurymedlemmerne børnebogs- og manuskriptforfatter Kim Fupz Aake-
son, illustrator og børnebogsforfatter Cato Thau-Jensen og redaktør 
ved Gyldendal Sanne Paustian Billesbølle, der afslører vinderen af 
Grundtvigsk Forums børnelitteraturkonkurrence. Grundtvigsk Forum 
udstedte tidligere på året en børnelitteraturkonkurrence målrettet 
de 3-6 årige hvis eneste krav var, at der skulle optræde én eller flere 
LGBT-personer i historien. Dermed har konkurrencen sat fokus på 
den manglende LGBT-inkluderende børnelitteratur. i forbindelse med 
prisoverrækkelsen stiller vi spørgsmålet: ”Hvad er god børnelitte-
ratur?” til henholdsvis forfatter og tidl. formand for Dansklærerfor-
eningen Jens raahauge, børnebogs- og manuskriptforfatter kim Fupz 
aakeson og litteraturanmelder på information Marianne eskebæk 
Larsen, der hver vil holde et kort oplæg. Vi serverer et glas champagne, 
når vinderen af konkurrencen offentliggøres.  
Fri entré, men tilmelding nødvendig senest den 7. august på www.
grundtvig.dk. 
Sted: Vartov (Grundtvigsk Forum), Farvergade 27,  
1463 København K

17:30 - 18:30 
PriDe rUn CoPenHagen 2019 
Copenhagen Pride, Pan idræt og Copenhagen Frontrunners inviterer 
for første gang til Pride Run. Løbets rute bliver på ca. 5 kilometer, og 
ruten går forbi flere LGBT+ hotspots, og bliver fyldt med oplevelser 
der overrasker dine smagsløg, dine hjerneceller og din krop. Vi går og 
løber i mindre grupper, så alle kan være med. Løbet starter og slutter 
på Pride Square. Arrangementet afsluttes med lidt godt til ganen i 
målområdet. Du kan læse mere om løbet og tilmelde dig på Facebook i 
gruppen: Løbeklubben Copenhagen Frontrunners. 
Sted: Rådhuspladsen, 1599 København K

18:00 - 20:00 
ÅBenT HUs Hos slM 
sLM afholder “åbent hus” i forbindelse med Pride Week. Mange spør-
ger: Hvordan ser der ud i SLM? Nu har du mulighed for selv at komme 
forbi klublokalerne og kigge ind helt uformelt. der kan købes øl, vand 
og drinks i baren, og bestyrelsen er tilstede for at vise dig rundt. Kun 
for mænd over 18 år.  
Sted: SLM København, Lavendelstræde 17, baghuset, 1462 København K

18:00 - 24:00 
Clarion Drag Banko 
spark din Pride-uge i gang med et brag af en bankoaften, hvor venin-
derne inviterer til Clarion drag 
Banko extravaganza. dørene slås op til den store festsal, hvor venin-
derne Jumbo Jette, Miss Lucky og Athene Lady vil føre alle deltagere 
gennem en fantastisk aften. ”dinner and a show” står på plakaten, 
og for kun 160 kr. bliver der serveret Venindernes yndlingsretter 
efterfulgt af en fabelagtig omgang banko. aftenens bar vil selvfølgelig 
tilbyde fantastiske drinks til favorable priser. Find eventet “Clarion 
Drag Banko” på Facebook.  
Sted: Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20,  
2770 Kastrup

18:30 - 19:30 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garanteret 
en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står klar til at 
give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, med vittigheder, 
sange og upassende kommentarer i bedste cAnal Tours-tradition. Der kan 
købes øl, vand og cider ombord til rimelige priser. Billetter via billetto.dk 
eller Facebook-siden “cAnal Tours”.  
Pris er 110 kr. pr. person.  
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

20:00 - 22:00 
fUCking ÅMÅl 
Oplev den svenske kultfilm dramatiseret. En ungdomsforestilling om at 
finde sig selv og om at turde stå ved hvem man er. Velkommen til Fucking 
Åmål. ’U – teater for dig’ præsenterer denne prisbelønnede forestilling af 
Teater HiLs din Mor og Teater vestvolden.   
Sprog: Dansk. 
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K

21:00 - 23:00 
DragBankoeXTraVaganZa - PriDe eDiTion 
Hvis ikke du har fået varmen denne sommer skal du blot komme nærmere 
– det bliver HOT! Ifør dig solcreme, solhat og godt humør når Københavns 
skønneste drags inviterer indenfor og underholder med historier fra de 
varme lande, kølige drinks, og et bankospil du sent vil glemme (også selvom 
du gerne vil). Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Bastard Café), Rådhusstræde 13, 1466 København K

21:00 -  
Tine & TorBen 
Tine og Torben giver dig en aften med homovenlige hits og en sangstemme 
udover det sædvanlige. Det hele sker på Centralhjørnets store scene, og 
bordbestilling til spisning af medbragt mad inden showet kan ske på mail@
centralhjornet.dk.  
Sted: Centralhjørnet, Kattesundet 18, 1458 København K
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14:00 - 14:45 
larM for lgBT-reTTigHeDer 
Ungdomsbyen og LGBT Danmark tilbyder, i samarbejde med LGBT+ Ung-
dom og Sabaah, en ny undervisningspakke: "LARM FOR LGBT-RETTIG-
Heder". LarM står for Ligestilling. anerkendelse. rettigheder. Medbor-
gerskab. og det er det, vi ønsker, at eleverne tager stilling til og lærer at 
inkludere alle elever, herunder LGBTia, brune og muslimer. Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

14:00 - 14:45 
lgBTQ-foreninger i DanMark - kan Man forene 
MangfolDigHeD? 
På baggrund af det etnografiske materiale, som Ole Møller Markussen har 
indsamlet til dansk Folkemindesamling, vil han holde et oplæg om resulta-
terne med efterfølgende spørgsmål fra salen.  Sprog: Dansk. 
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

14:00 - 14:45 
JUriDisk kØnsskifTe for BØrn og Unge 
Transkønnede børn og unge oplever ofte akavede og ydmygende situa-
tioner, fordi deres cpr-nummer ikke svarer til deres udtryk. Muligheden 
for juridisk kønsskifte vil være en anerkendelse af transkønnede børn og 
unges identitet og give transkønnede børn og unge større frihed til at leve 
som det køn, der svarer til deres identitet og dermed et bedre liv. Sprog: 
Dansk 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

15:00 - 15:45 
BesT PraCTiCe for TransPersoner i  
sUnDHeDsVÆseneT 
i samtale med astrid Højgaard fra Center for kønsidentitet, aalborg 
Universitetshospital, spørger vi ind til hendes oplevelser med at starte 
landets nyeste behandlingscenter for transkønnede. Hvilke tanker er der 
gjort på forhånd, og hvordan har de udmøntet sig?  Hvad er gået godt og 
dårligt? Sammen vil vi snakke om en anerkendende og inkluderende ”best 
practice”. Sprog: Dansk.

Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

15:00 - 15:45 
HVerDagen for TranskØnneDe BØrn og Unge 
Hvordan er hverdagen i skolen, i fritiden eller børnehaven for transkønne-
de børn og unge? Hvordan sikrer vi en hverdag for transkønnede børn og 
unge med accept og anerkendelse? Hvordan ændrer man navn? Hvad er en 
binder? Hvor finder jeg ligesindede? Panelet vil give svar og mulige løsnin-
ger for transkønnede børn og unge ud fra egne erfaringer. Sprog: Dansk. 
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

15:00 - 15:45 
UsYnlig DiskriMinaTion PÅ arBeJDs- 
PlaDsen 
LGBT+ personer oplever store problemer på arbejdsmarkedet. Fagfor-
eningen Prosa har lavet en normkritisk undersøgelse, der viser hvilke 
usynlige diskriminations-mekanismer som er på spil. Skal vi have en tre-
partsaftale for LGBT+ personer? Hvorfor rejser ingen krav om bedre for-
hold for LGBT+ personer til overenskomstforhandlingerne? Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

16:00 - 16:45 
inklUDerenDe akTiVisMe i PriDe 
Mens nogle lande mærker større social retfærdighed og flere rettighe-
der, så forringes vilkår og rettigheder i andre. dette oplæg vil handle om 
inklusion af LGBTQi-menneskerettigheder og spørge hvordan pride-orga-
nisationer kan anvende inkluderende strategier for at dæmme op for had 
og negativitet rettet mod LGBTQi-segmenterne. Sprog: Engelsk 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

16:00 - 16:45 
PoliTisk sUnDHeDsDeBaT 
vi har inviteret en række politikere til at diskutere LGBTQ-sundhed. 
LGBTQ-personer halter bagud i sundhedsundersøgelser, mødes med 
fordomme og har ikke altid fuld selvbestemmelse over deres krop. Hvad vil 

politikerne gøre for at ændre dette? Hvad skal prioriteres og hvor skal 
der sættes ind? Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

16:00 - 16:45 
skaM Dig(T)! 
skam er en følelse, der går igen hos mennesker fra hele verden. 
Mange LGBT+ personer er blevet udsat for skam på baggrund af deres 
seksualitet eller kønsidentitet/-udtryk. Skam påvirker os, hæmmer os, 
og er for nogle en følgesvend for livet. vi har bedt tre forfattere om at 
forholde sig til begrebet ”skam” i deres egen litteratur. Sprog: Dansk. 
Sted: Mojo Blues Bar, Løngangstræde 21C, 1468 København

17:00 - 17:30 
VenskaBsDaTing 
Leder du efter nye bekendtskaber og potentielle venskaber i LG-
BTQ-miljøet? Så kom til venskabsdating i Husets gård, hvor vi vil facili-
tere forskellige samtaler, så du får mulighed for at udvide dit netværk. 
Hvem ved, måske møder du mennesker, som du kan spejle dig i, eller 
som kan udvide din horisont? Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K

17:00 - 17:45 
MinoriTeTssTress 
LGBTQ’ere oplever mere diskrimination og stigmatisering end resten 
af befolkningen. derfor er der mange, der ikke opsøger hjælp. LG-
BTQ'ere er vant til at blive misforståede, og er blevet opgivende, fordi 
de skal forklare deres ‘anderledes’ livsstil. Disse stigmatiserende ople-
velser går også under samlebegrebet ‘minoritetsstress’. Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

17:00 - 17:45 
De ‘To kØn’ i sUnDHeDsVÆseneT:  
lÆgekonsUlTaTion 
Mød normkritiske læger og sundhedspersonale der arbejder med 
regnbuemiljøets tematikker, og har en åbenhed over for kønsmæssig 
diversitet hos deres patienter. sammen vil de vende hvilke fordomme 
deres patienter møder dem med, samt hvilke barrierer de selv møder, 
når de som lægefaglige tager sager videre i sundhedssystemet. Sprog: 
Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 17:45 
killJoY 
Vi dykker ned i begrebet killjoy, for hvad er det, det betyder? Vi ser på, 
hvordan man er killjoy i praksis. Hvilke oplevelser kan det medføre, når 
man for eksempel påpeger heteronormativitet, transfobi eller racisme 
til familiemiddagen, på jobbet eller online? Sprog: Dansk. 
Sted: Mojo Blues Bar, Løngangsstræde 21C, 1468 København

17:00 - 18:30 
forÆlDre Til TranskØnneDe BØrn 
Som transperson kan det være svært at springe ud for sin forælder/
sine forældre. Forældre vil deres børn det bedste, og en besked 
som denne kan medføre en del bekymringer og spørgsmål. Ofte har 
forældrene ikke andre at dele tankerne med end barnet. ved dette 
arrangement vil et panel af forældre til transkønnede fortælle og tage 
imod spørgsmål. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
oBJekTifiCering: er Jeg eT Menneske  
eller en Ting? 
Mange LGBTQ-personer oplever at blive objektificeret. Kan det også 
være en positiv oplevelse? Hvordan håndterer man at blive objekti-
ficeret, når det er en negativ oplevelse? Og hvordan kan det påvirke 
den enkelte person at blive objektificeret? Oplægget er en dialog 
mellem personer fra LGBTQ- og kinkmiljøet med positive og negative 
erfaringer. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

mENNESKERETTIGHEDSPROGRam
TorsDag 15/8

volt × copenhagen pride 

 oplader
inkl. et støttearmbånd

du kan købe opladeren i copenhagen prides webshop på miinto.dk/shops/b-2780-copenhagen-pride  
eller via getvolt.dk fra 15/7 eller i informationsteltet på pride square fra 13/8 - 17/8 2019.

249 dKK

køb en af vores limited edition volt x cph pride mobilopladere 
inkl. et copenhagen pride støttearmbånd. 

den populære mobiloplader fra volt, er med sin lomme-
venlige størrelse, designet til livet der leves på farten og under 
copenhagen pride Week har vi alle behov for lidt ekstra energi. 
med opladeren medfølger både micro-Usb samt et lightning kabel 
som fungerer med alle mobiltelefoner.

Gratis service: opladeren inkluderer vores opladeservice under  
copenhagen pride, hvilket giver dig gratis ombytning af opladeren  
til en fuldt opladt i copenhagen prides infotelt på pride square  
fra 13.- 17. august 2019.

50% af overskuddet går til copenhagen prides arbejde  
for tolerance, ligestilling og menneskerettigheder.
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17:00 - 18:30 
Den kØnneDe kroP

Hvordan man præsenterer sin krop og sit fysiske udtryk kan have 
betydning for, hvordan omgivelserne læser ens køn. Når ens køn 
læses forkert, kan det føles begrænsende i dagligdagen og i en seksuel 
kontekst. Med et panel af mennesker der har oplevet det på egen krop, 
åbner vi op for en samtale om dette. Sprog: Dansk.
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

18:00 - 18:45 
BierasUre
Biseksuelle og panseksuelle glemmes oftes i vores debatter, politikker 
og fælles omgangstoner. Hvorfor? Hvordan ændrer vi dette? Vi har 
sat et panel op af mennesker, der vil tage en snak om dette. debatten 
arrangeres i samarbejde med bipolitisk udvalg under LGBT danmark. 
Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

18:00 - 18:45 
er DeBaTTen oM kØn og QUeer for  
akaDeMisk? 
Når samtalen falder på køn lyder kritikken ofte, at den er for akademisk. 
Det bliver derfor svært for personer at opnå accept, hvis deres køn ikke 
ligger indenfor den binære forståelse. dog er en del af disse personer ikke 
selv akademikere, og kan opleve, at der bliver talt hen over hovedet på 
dem. et panel vil trække kønsdebatten ud af den akademiske verden. Sprog: 
Dansk. 
Sted: Mojo Blues Bar, Løngangstræde 21C, 1468 København

18:00 - 18:45 
MØD DeT aseksUelle sPekTrUM 
Aseksuelle har de seneste år oplevet, at flere har fået kendskab til aseksu-
alitet. Hvad mange ikke ved, er at man kan være aseksuel på flere måder. 
Foreningen for Aseksuelle vil kaste lys over den store variation blandt 
aseksuelle, når det kommer til romantisk orientering, indstilling til sex, 
intime relationer, oplevelser af seksuel tiltrækning m.m. . Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

19:00 - 20:00 
MØD en forening: fsTB 
kom forbi og mød Foreningen for støtte til Transkønnede Børn og 
unge i rolige omgivelser, hvor du har mulighed for at lære mere om 
foreningen og dens arbejde. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:30 
ManD-Til-ManD saMTalesalon 
Til denne samtalesalon sætter vi det at være mand, der er til mænd, 
i fokus. Panelet deler egne fortællinger, og publikum indbydes til at 
stille spørgsmål, dele erfaringer og få sat ord på de tanker der kan røre 
sig, når man er MtM. det kan fx være angående sundhed, tabu, skam, 
fordomme eller oplevelser med usynliggørelse. Det vil være muligt at 
stille spørgsmål skriftligt og anonymt. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:30 
THe inTerseX Diaries 
Screening af filmen “The Intersex Diaries”, hvor intersex-aktivister 
og allierede fortæller om fremtidsudsigterne på menneskerettig-
hedsområdet for intersex-personer globalt. deltag også i en “intersex 
101”-session efterfulgt af en åben Q&A. Begrænsede pladser - først til 
mølle. Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Husets Biograf), Rådhusstræde 13,  
1466 København K

19:00 - 20:30 
naVne-WorksHoP 
som med så meget andet, tildeles vi navne før vi selv er i stand til at 
sige fra eller til, og for nogen betyder det, at man har et navn, der ikke 
matcher med den person man er, og hvad så? Vi inviterer til en works-
hop, hvor personer der har været processen igennem, deler deres 
oplevelser til inspiration og overvejelser. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

21:00 - 22:00 
korTfilMsPrograM 
i samarbejde med MiX og GLas Foundation viser vi et udvalg af kort-
film om personer inden for LGBTQ-miljøet. Begrænset antal pladser 
- først til mølle.  Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Husets Biograf), Rådhusstræde 13,  
1466 København K

Bierasure
18:00 - 18:45,

dis
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PRIDE STaGE
18:30 - 23:00 
UnDer THe rainBoW 2019
Velkommen til pride-ugens store koncertaften, hvor vi sætter spotlight 
på fantastisk livemusik i alle regnbuens farver og lader nye såvel som 
etablerede kunstnere indtage Pride stage. 

Copenhagen Pride er i år stolte over at kunne præsentere en af 
Danmarks absolut bedste singer-songwriters, Tina Dickow, som 
aftenens hovednavn. Med sange som Nobody’s Man, Open Wide, You 
Wanna Teach Me to Dance og Warm Sand har Tina Dickow for længst 
brudt lydmuren i det danske musikland, og den imponerende karriere 
har da også medført flere velfortjente GAFFA-priser og Danish Music 
awards. 

Tina Dickow går på scenen på Rådhuspladsen ca. kl. 21.00, godt 
opvarmet af kunstnere som Lydmor, Neigh og X Factor-vinderen 
kristian kjærlund, der alle er kommet til årets Copenhagen Pride 
Week for at servere musikalske oplevelser og masser af kærlighed. 
Årets vært er skuespiller og model May Simón Lifschitz.

lINE-UP
18:30 - 19:15 

kristian kjærlund feat. anne rani

19:15 - 20:00 
lydmor

20:00 - 21:00 
neigh

21:00 - 22:15 
Tina Dickow

22:15 - 23:00 
DJ Wonderboy Cph

TorsDag 15/8

Tina Dickow 
21:00 - 22:15
Pride stage



08:30 - 09:00 
Morgensang 
som en god start på dagen inviterer Copenhagen Pride og Huset til mor-
gensang og kaffe i Husets gård. kom alene eller tag en ven under armen og 
syng dagen ind med os. Sprog: Dansk. 
Sted: Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K

15:00 - 16:00 
kinks og saMTYkke 
kom til en sexpositiv debat med aids-Fondet og sLM når vi taler positiv 
grænseafprøvning, samtykke og sikker sex. Debatten tager udgangspunkt 
i erfaringer fra kink-miljøerne om hvordan man kan kommunikere ens 
grænser i situationer, hvor man samtidig udforsker og leger med ens 
seksualitet. Sprog: Dansk. 
Sted: AIDS-Fondet, Vestergade 18E, 1456 København K

16:00 - 18:00 
fÅ TageT en HiV-TesT 
kig forbi aids-Fondets telt og bliv testet for hiv. du får svar på testen 
efterfølgende dag.  
Sted: AIDS-Fondets telt på Pride Square

16:30 - 17:30 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garanteret 
en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står klar til at 
give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, med vittigheder, 
sange og upassende kommentarer i bedste cAnal Tours-tradition. Der kan 
købes øl, vand og cider ombord til rimelige priser. Billetter via billetto.dk 
eller Facebook-siden “cAnal Tours”. Pris er 110 kr. pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

17:00 - 18:30 
PriDe Walking ToUr 
Kom med på en hyggelig, guidet byvandring i København, og lær mere om 
danmarks lange, farverige LGBT-historie, herunder også homobevægelsen 
og hvordan den har medvirket til at gøre vores hovedstad til en af verdens 
mest LGBTQ-venlige byer. Turen går også forbi mange af de københavnske 
LGBT-barer og klubber - og et par af de mere frække steder. Mødestedet er 
Rådhustrappen, hvor du bare skal kigge efter den grønne paraply.  
Turen foregår på engelsk og koster 60 kr. 
Sted: Rådhuspladsen (trappen foran Rådhuset), 1599 København K

17:00 - 19:00 
Den soMMer far BleV HoMo 
en både humoristisk og rørende forestilling om at komme i puberteten, 
gøre op med sine fordomme – og møde den første kærlighed. ’U – teater 
for dig’ præsenterer Den sommer far blev homo af Teater HiLs din Mor 
og Folketeatret. Glæd dig til at se en humoristisk pinlig forestilling om en 
moderne kernefamilie. Sprog: Dansk.  
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K.

17:00 - 21:00 
QUeering THe MUseUM 
Kom med, når vi under Copenhagen Pride omdanner Glyptoteket til et 
laboratorium, som frisætter vores forestillinger om seksualitet, køn og 
krop og åbner op for nye læsninger af Antikkens kunst.  
Gennem dans og dialog bydes gæster og statuer op til en spekulativ leg 
med alternative fremtider i selskab med performancekollektivet Distur-
bing Business, filosof Denis Maksimov, professor i museologi Michael 
Haldrup og danser Lihn Le Tuyet. Mere info på Glyptotekets hjemmeside. 
sted: Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København K

18:00 - 19:00 
canal ToUrs  
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garanteret 
en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står klar til at 
give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, med vittigheder, 
sange og upassende kommentarer i bedste cAnal Tours-tradition. Der kan 
købes øl, vand og cider ombord til rimelige priser. Billetter via billetto.dk 

aRRaNGEmENTER
ØVRIGE

eller Facebook-siden “cAnal Tours”. Pris er 110 kr. pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

19:15 - 20:15 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garan-
teret en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står 
klar til at give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, 
med vittigheder, sange og upassende kommentarer i bedste cAnal 
Tours-tradition. Der kan købes øl, vand og cider ombord til rimelige 
priser. Billetter via billetto.dk eller Facebook-siden “cAnal Tours”. Pris 
er 110 kr. pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

20:00 - 22:00 
sTanD-UP: PriDe eDiTion 
Musikcafeen slår dørene op til en aften med stand-up, hvor man bl.a. 
kan grine med den amerikanske komiker Cindy Foster. Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Musikcaféen), Rådhusstræde 13, 1466 København K

20:00 - 22:00 
Den soMMer far BleV HoMo 
en både humoristisk og rørende forestilling om at komme i puber-
teten, gøre op med sine fordomme – og møde den første kærlighed. 
’U – teater for dig’ præsenterer Den sommer far blev homo af Teater 
HiLs din Mor og Folketeatret. Glæd dig til at se en humoristisk pinlig 
forestilling om en moderne kernefamilie. Sprog: Dansk.  
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K.

21:00 -  
To TYkke MeD DeT Hele 
Dansk dragshow. Et gynge-synge-med-show med det bedste - og ikke 
mindst det værste - af dansktoppen. Smid hæmningerne og syng med, 
så bliver aftenen meget sjovere. Bordbestilling til spisning af medbragt 
mad inden showet kan ske på mail@centralhjornet.dk.  
sted: Centralhjørnet, Kattesundet 18, 1458 København K

22:00 - 03:00 
slM BearD’s nigHT - PriDe 2019 
Er du en mand med skæg og hår på brystet, så er denne aften noget 
for dig. SLM hylder det naturligt maskuline og det mandige i at have et 
flot skæg. DJ Hanno Hinkelbein. Dresscode: Fuldskæg. Arrangementet 
slutter kl. 03.00, og du kan ankomme frem til midnat. 
sted: SLM København, Lavendelstræde 17 (baghuset), 1462 København K

canal Tours
16:30 + 18:00 + 19:15Fotograf: Tobias Jørgensen

TorsDag 15/8
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14:00 - 14:45 
PreP - HVeM BeTaler Prisen? 
danske regioners sundhedsudvalg bekendtgjorde, at PreP ville blive 
tilgængeligt i 2019, som en prøveordning. debatten om PreP bærer 
præg af moralske og økonomiske vurderinger, så vi stiller spørgsmålene: 
Hvem skal betale? Hvad kan vi lære af foregangslandene? Hvordan skal 
en permanent PrEP-ordning se ud? Og hvad vil det sige at være en del af 
en ’risikogruppe’? Sprog: Dansk.

Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

14:00 - 14:30 
oBs oM lgBT+
På baggrund af et nyt undervisningsmateriale om de udfordringer 
LGBT+ personer bliver udsat for, laver vi en debat om hvordan vi i 
fremtiden Oplyser Borgerne i Samfundet (OBS) om forholdene for 
LGBT+ personer. Hvordan sikrer vi en forståelse og viden om LGBT+ 
personer i folkeskolen, gymnasierne, erhvervsskolerne og de højere 
uddannelser? Sprog: Dansk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

14:00 - 14:45 
Har DeT HViDe lÆrreD fÅeT  
regnBUefilTer? 
Når streamingtjenesterne har fået tagget 'LGBT', betyder det så, at der 
er kommet mere indhold med LGBTQ-repræsentation? Bliver nogle 
grupper i akronymet repræsenteret i større omfang end andre og 
ekskluderes nogen konsekvent? Hvilken virkelighed skildres på film og 
hvem lander rollerne? Sprog: Engelsk. 
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

15:00 - 15:45 
fra feTisH Til MainsTreaM -  
Porno i eT regnBUePersPekTiV 
Efter i en årrække primært at have været gjort til fetishes og nichepor-
no, er mainstreamporno begyndt at være positivt inkluderende over 
for LGBTQ-personer. Hvad betyder mainstreaming af LGBTQ perso-
ners seksualitet og kroppe og den øgede tilgængelighed af porno, der 
i højere grad spejler os? Kan det medføre et bedre selvbillede og være 
frigørende? Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

15:00 - 15:45 
Har Vi oVerHoVeDeT reT Til aT fÅ BØrn? 
Med udgangspunkt i spørgsmålet "er det en menneskeret at få 
børn?" vil et panel diskutere forskellige aspekter ved LGBT+ fami-
liedannelse. Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

15:00 - 15:45 
keMone BroWn:  
Da VolDTÆgT BleV aCCePTaBelT 
Female Oxygen har inviteret Kemone Brown til Copenhagen Pride. 
Hun er menneskerettighedsaktivist og forfatter fra Jamaica. Hun 
arbejder for at bringe corrective rape frem i lyset gennem indsamling 
af vidnesbyrd i sin bog "When rape becomes acceptable". Det er ikke 
en bog, man læser med glæde men en vigtig bog, som kemone har 
kæmpet for at få udgivet. Sprog: Engelsk. 
Sted: Mamma’s, Regnbuepladsen 3-5, 1550 København V

16:00 - 16:45 
reTTen Til asYl for lgBT-flYgTninge 
FNs flygtningekonvention siger, at mennesker har ret til beskyttelse, 
hvis de risikerer forfølgelse på baggrund af deres seksualitet eller køn. 
I realiteten er det dog oftest svært at opnå asyl, og vi drøfter derfor, 
hvad der kan gøres for i højere grad at få anerkendt forfølgelse af 
LGBT-personer som en valid årsag til at give international beskyttelse. 
Sprog: Engelsk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

16:00 - 16:45 
HVorDan freMMer Vi lgBT+ reTTigHeDer i 
UDenrigsPoliTikken? 
vi har i danmark gennem årene set eksempler på hvordan LGBT+ perso-
ners rettigheder i udviklingslande kan blive brugt i et indenrigspolitisk spil. 
Hvordan fremmer man på bedste måde LGBT+ personers menneskeret-
tigheder i udenrigspolitik? Det vil vi debattere med ordførere fra hele det 
politiske spektrum. Sprog: Dansk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 17:30 
VenskaBsDaTing 
Leder du efter nye bekendtskaber og potentielle venskaber i LGBTQ-miljø-
et? Så kom til venskabsdating i Husets gård, hvor vi vil facilitere forskellige 
samtaler, så du får mulighed for at udvide dit netværk. Hvem ved, måske 
møder du mennesker, som du kan spejle dig i, eller som kan udvide din 
horisont? Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K

17:00 - 17:45 
Warren kUnCe:  
TransreTTigHeDer og forÆlDreskaB
Warren Kunce blev den første transperson med mandligt juridisk køn til at 
føde et barn i Sverige, hvor han af systemet blev registreret som barnets 
mor. Efter en succesfuld forvaltningsretlig kamp ved domstolene, er 
Warren nu den første fødende forælder i eU som står registreret som far. 
kom og hør Warrens historie og bliv klogere på de overvejelser han gjorde 
sig omkring at få et biologisk barn. Sprog: Engelsk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

17:00 - 17:45 
inklUDerenDe inTroPrograMMer PÅ  
UniVersiTeTer 
i panelet sidder både studerende og personale fra en række danske 
universiteter, og sammen vil de debattere, hvordan man kan gøre både 
introprogrammerne og studiemiljøet mere inkluderende. introprogram-
met har stor indflydelse på hvordan resten af studietiden bliver, så hvor-
dan sikrer vi, at alle studerende får en tryg og inkluderende velkomst? . 
Sprog: Engelsk. 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

17:00 - 18:30 
aT VÆre UDe 
at være ude som LGBTQ-person er vigtigt for mange, men vi er alle for-
skellige, og derfor kan valget om at være ude være forskelligt fra person til 
person - fra kontekst til kontekst. Hvorfor vælger vi at være ude og hvad 
er konsekvenserne? Et panel af personer, der har taget valget om at være 
ude deler deres oplevelser, og svarer på spørgsmål. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
feTisH/kink 101 
Har du en spirende fetishist i maven? Eller en nysgerrighed om kinks? 
Hvad vil det sige at være fetishist eller kinkster? Hvordan dyrker man sin 
fetish/kink? Hvor går man hen for at købe fetish-tøj eller kinky grej? Hvad 
sker der til en fetish-fest? Disse og mange andre spørgsmål vil vi forsøge at 
besvare til fetish/kink 101. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

17:00 - 18:30 
MØD en forening: lgBT asYlUM 
Kom forbi og mød LGBT Asylum i rolige omgivelser, hvor du har mulighed 
for at lære mere om foreningen og dens arbejde. Sprog: Dansk og engelsk.
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

mENNESKERETTIGHEDSPROGRam
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18:00 - 18:45 
UngDoMsPoliTisk DeBaT 
vi har inviteret ungdomspartier til at tale om LGBTi-rettigheder i dan-
mark, hvor vi bl.a. vil komme ind på følgende: Hvor står vi henne i dag? 
Hvor vil vi gerne hen? og ikke mindst: Hvad kan ungdomspartierne gøre 
for at være med til at løfte LGBTI-dagsordenen? Sprog: Dansk. 
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen

18:00 - 18:45 
DiskriMinaTionens Pris 
Udelukkelse fra uddannelse, afskediget fra jobbet og generel eksklusion 
af LGBT+ personer er ødelæggende og har både personlige og sam-
fundsmæssige omkostninger. Hvilken rolle kan den private sektor spille 
for at forbedre forholdene for LGBT+ personer? Vi har samlet stemmer 
fra det private erhvervsliv og civilsamfundet, som sammen vil debattere 
dette. Sprog: Engelsk 
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

19:00 - 20:30 
ÅBne forHolD 
Er du kendt eller helt ny og nysgerrig på åbne forhold og polyamori? Så 
kom til ksP-workshop hvor vi tager alle de store og små spørgsmål op 
omkring poly. Der er en stigende nysgerrighed om at lykkes med åbne 
forhold, og det vil vi gerne undersøge nærmere. værterne for work- 
shoppen er selv poly, så samtalen vil tage udgangspunkt i en positivt 
opløftende snak om hvorfor, hvordan og meget mere. arrangementet 
indeholder både debat, åbne og anonyme spørgsmål. Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

19:00 - 20:30 
kinkY og TranskØnneT 
Hvordan er det at være transkønnet og kinky? Er der flere udfordrin-
ger, eller har man en fordel frem for ciskønnede, når man færdes i 
det danske BDSM-miljø? Hvordan kan man håndtere kink og dysfori 
samtidig? Et panel vil tale om oplevelser og erfaringer. Eventet er for 
transpersoner og partner(e). Sprog: Dansk. 
Sted: DIS, Frederiksberggade 24, 1459 København K

20:00 - 23:00 
PriDe X arTeM signaTUrafTen 
Aftenen giver talerum og -tid til unge queers, og man kan derfor ople-
ve tre kunstneriske indslag med artister fra LGBTQ-miljøet. arTeM 
skaber tværkunstneriske oplevelser og er en platform for uetablerede 
kunstnere til at dele deres værker. Sprog: Engelsk. 
Sted: Huset-KBH (Balsalen), Rådhusstræde 13, 1466 København K

DRaG NIGHT IS PROUDly SUPPORTED By 7-ElEVEN DaNmaRK

kinky and trans
19:00 - 20:30

dis
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19:30 - 23:30 
Drag nigHT 2019
Drag Night er en af Pride Week’s allermest populære begivenheder, 
og det næsten 4 timer lange show, i øvrigt et af verdens største af sin 
slags, har de seneste år fyldt Rådhuspladsen til bristepunktet med 
gæster fra både ind- og udland.

I år er vi stolte af at kunne sige, at mother has arrived! Vivacious fra 
sjette sæson af RuPaul’s Drag Race er hovednavn til Drag Night 2019, 
og sammen med drag kings Georgeous Michael og Zayn Phallic og 
omkring 30 af de bedste queens fra Danmark og deres dansere er 
der lagt op til endnu et rekordstort show med noget for enhver smag. 
Årets vært er som altid en af Danmarks største dronninger: Den 
underskønne, syleskarpe og altid fantastiske Megan Moore.

Proudly supported by

PRIDE STaGE

lINE-UP:

Vivacious from ruPaul's Drag race s06 
Georgeous Michael 

Jezebelle May Daniels 
Jaxie 

denise deLight 
karli kuff 

Zayn Phallic 
Megan Moore 

ion 
Brynhildr 

Harley Queen 
dallas king 

Betty Bitschlap 
Chriss 

Di Di Cancerella 
Mel ooda 

Mizz Privileze 
Maranda Ling Ling Jones 

Annie Rection 
MC Jan9 

Bjarno 
Sascha Holiday 

+ flere.

Særlig optræden af Priscilla Queens fra  
Down Under feat. Laydee Kinmee.

DRaG NIGHT IS PROUDly SUPPORTED By 7-ElEVEN DaNmaRK freDag 16/8
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19:30 - 23:30 

Pride stage

Vivacious
from RuPaul's Drag Race S06
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08:30 - 09:00 
Morgensang 
som en god start på dagen inviterer Copenhagen Pride og Huset til mor-
gensang og kaffe i Husets gård. kom alene eller tag en ven under armen og 
syng dagen ind med os. Sprog: Dansk. 
Sted: Huset-KBH (gården), Rådhusstræde 13, 1466 København K

16:30 - 17:30 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garanteret 
en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står klar til at 
give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, med vittigheder, 
sange og upassende kommentarer i bedste cAnal Tours-tradition. Der kan 
købes øl, vand og cider ombord til rimelige priser. Billetter via billetto.dk 
eller Facebook-siden “cAnal Tours”. Pris er 110 kr. pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

17:00 - 18:30 
PriDe Walking ToUr 
Kom med på en hyggelig, guidet byvandring i København, og lær mere om 
danmarks lange, farverige LGBT-historie, herunder også homobevægelsen 
og hvordan den har medvirket til at gøre vores hovedstad til en af verdens 
mest LGBTQ-venlige byer. Turen går også forbi mange af de københavnske 
LGBT-barer og klubber - og et par af de mere frække steder. Mødestedet 
er Rådhustrappen, hvor du bare skal kigge efter den grønne paraply. Turen 
foregår på engelsk og koster 60 kr. Sprog: Engelsk 
Sted´: Rådhuspladsen (trappen foran Rådhuset), 1599 København K

17:00 - 19:00 
Den soMMer far BleV HoMo 
en både humoristisk og rørende forestilling om at komme i puberteten, 
gøre op med sine fordomme – og møde den første kærlighed. ’U – teater 
for dig’ præsenterer Den sommer far blev homo af Teater HiLs din Mor 
og Folketeatret. Glæd dig til at se en humoristisk pinlig forestilling om en 
moderne kernefamilie. Sprog: Dansk. 
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K

18:00 - 19:00 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garanteret en 
god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står klar til at give 

dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, med vittigheder, 
sange og upassende kommentarer i bedste cAnal Tours-tradition. Der 
kan købes øl, vand og cider ombord til rimelige priser. Billetter via bil-
letto.dk eller Facebook-siden “cAnal Tours”. Pris er 110 kr. pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

19:15 - 20:15 
canal ToUrs 2019 
den ultimative rundvisning med båd i københavn, hvor du er garan-
teret en god kickstart på priden. Særligt udvalgte drags/guider står 
klar til at give dig en underholdende oplevelse du aldrig vil glemme, 
med vittigheder, sange og upassende kommentarer i bedste cAnal 
Tours-tradition. Der kan købes øl, vand og cider ombord til rimelige 
priser. Billetter via billetto.dk eller Facebook-siden “cAnal Tours”. Pris 
er 110 kr. pr. person. 
Sted: Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København

20:00 - 22:00 
Den soMMer far BleV HoMo 
en både humoristisk og rørende forestilling om at komme i puber-
teten, gøre op med sine fordomme – og møde den første kærlighed. 
’U – teater for dig’ præsenterer Den sommer far blev homo af Teater 
HiLs din Mor og Folketeatret. Glæd dig til at se en humoristisk pinlig 
forestilling om en moderne kernefamilie. Sprog: Dansk. 
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K

21:00 -  
lars oUT loUD 
Lars Out Loud er tilbage på Centralhjørnets store scene. En aften med 
energi og en uovertruffen musikalitet. kontrabas, guitar, trommer og 
en enkelt fræk tekst har de i ærmet til os. Bordbestilling til spisning af 
medbragt mad inden showet kan ske på mail@centralhjornet.dk.  
Sted: Centralhjørnet, Kattesundet 18, 1458 København K

22:00 - 04:00  
fUll feTisH ParTY - PriDe eDiTion 
Full Fetish Party er en nattefest i SLM, hvor man dyrker sin fetish. 
Dresscode: Ingen adgang i jockstrap eller nøgen - så find dit frække 
fetish-outfit frem (læder, gummi, army etc). Arrangementet slutter kl. 
04.00, og indgang kan ske frem til kl. 02.00. Kun adgang for mænd. 
Sted: SLM København, Lavendelstræde 17 (baghuset), 1462 København K

aRRaNGEmENTER
ØVRIGE

Den sommer far blev homoCopenhagen Pride Week
17:00 + 20:00, Folketeatret

freDag 16/8

CPHPRIDE x maDs nøRgaaRD

støttekollektion

i PRiDe stoRe oG WeBsHoP
Alt overskud fra salget går til Copenhagen Prides arbejde 

med menneskerettigheder og ligestilling.

Mere info på copenhagenpride.dk.

t-sHiRt 280,- HooDie 500,-

Hue 175,-
Flere farver haves
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13:00 - 16:00 
CoPenHagen PriDe ParaDe 2019

Årets parade afgår fra Frederiksberg Rådhusplads kl. 13:00 og 
går igen i år via allégade, Frederiksberg allé, vesterbrogade, 
Hammerichsgade, Jarmers Plads og Vester Voldgade frem til 
slutdestinationen ved Rådhuspladsen (Pride Square). 

14:00 - 23:45 
PriDe sHoW 2019
som altid skruer Copenhagen Pride helt op for festen til det årlige Pride 
Show på Rådhuspladsen. Årets vært er forfatter og tv-vært Sara Bro, som 
vil sprede uanede mængder af kærlighed og glæde ud over Pride Square 
og binde showet sammen på scenen i alle regnbuens farver.

Proudly supported by

PaRaDEPRIDE STaGE

lINE-UP
14:00 - 15:10 

opvarmning med DJ gul (Dk)

15:10 - 15:20 
Prisuddeling:  

ÅreTs laks 
Uddeles af LGBT danmark

15:20 - 16:30 
DJ gul (Dk)

16:30 - 17:00 
Årets officielle pride-taler 

 
17:00 - 18:00 
o/rioH (Dk) 

lydia (Dk) 
Carlo & selma (iT/no/Dk)

18:00 - 19:00 
elba (Dk) 

Betty Bitschlap (Dk)

19:00 - 20:00 
DJ nah Care (Dk) 
rebecca lou (Dk)

20:00 - 21:00 
Hoison Bascoe (Tn/Dk) 

Yakuza (Dk)

21:00 - 22:30 
Bronx & ashibah (Dk) 

Headling act TBa

22:30 - 23:45 
robin skouteris (gr)

Fotograf: Tanya Randstoft

lØrDag 17/8
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Copenhage Pride Parade
13:00 - 16:00

11:00 - 13:00 
BliV sMinkeT Til ParaDen 
Regnbue, sommerfugl eller rockstjerne? Pride Paraden slanger 
sig gennem Allégade lige foran Alhambras hyggelige have. Kom 
forbi og lad sminkørerne fra sminkehjørnet gøre jer klar med 
glimmer og farvestrålende ansigtsmaling før gaden bliver én stor 
fest. det er gratis, særligt for børn og først til mølle. kom i god tid 
før paraden begynder kl. 13. 
Sted: Alhambra, Museet for Humor og Satire, Allégade 5,  
2000 Frederiksberg

12:00 - 00:00 
CenTralHJØrneTs PriDe-gaDefesT 
Hele teamet på Centralhjørnet står klar til at servere øl, drinks, DJ’s og 
pride-fest både indenfor og på gaden udenfor Centralhjørnet. 
Sted: Centralhjørnet, Kattesundet 18, 1458 København K

12:00 - 00:00 
gaDefesTen i sTUDiesTrÆDe 
Traditionen tro afspærres studiestræde og forvandles til en fantastisk 
pride-gadefest arrangeret af barerne i gaden. Forvent DJ’s, øl, drinks og 
masser af kærlighed. 
Sted: Studiestræde, 1455 København K

22:00 - 05:00 
slM PriDe ParTY 2019 
efter paraden og fest på rådhuspladsen åbner sLM dørene kl. 22.00 til 
årets Pride Party. Dresscode: Maskulint. Entréen er 100 kr. og der kræves 
ikke medlemskab denne aften. arrangementet slutter kl. 05.00, og indgang 
kan ske frem til kl. 02.00. kun adgang for mænd. 
Sted: SLM København, Lavendelstræde 17 (baghuset), 1462 København K 

aRRaNGEmENTER
ØVRIGE

lØrDag 17/8

sØnDag 18/8

14:00 - 16:00 
PriDegUDsTJenesTe 
slut Copenhagen Pride godt af med den årlige musikgudstjeneste. vi run-
der hvert år Prideugen af med en gudstjeneste med rytmisk musik, og det 
er som altid: inkluderende og festligt – med lystænding – og med et glas 
bobler bagefter. alle er meget velkomne. Mød kirkerne bag paradegrup-
pen ”Her kommer de hellige”, bl.a. folkekirken og metodistkirken, sankt 
Jakobs Kirkes Ungdomskor og præst Mia Rahr Jacobsen. 
sted: Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, 2100 København Ø

59



A

TivoliTivoli

Copenhagen
City Hall

Copenhagen
City Hall

Rainbow
Square

Rainbow
Square

Vor Frue
Kirke

Vor Frue
Kirke

Tycho Brahe
Planetarium
Tycho Brahe
PlanetariumMeatpacking

District
Meatpacking

District

Forum St.Forum St.

Frederiksberg St.Frederiksberg St.
Frederiksberg

Town Hall
Frederiksberg

Town Hall

Dybbølsbro St.Dybbølsbro St.

Vesterport St.Vesterport St.

Nørreport St.Nørreport St.

Copenhagen
Central Station

Copenhagen
Central Station

Copenhagen VCopenhagen V

Frederiksberg CFrederiksberg C

Istedgade

Istedgade

Skelbækgade

Skelbækgade

Staldgade

Staldgade

Halmtorvet

Halmtorvet

Viktoriagade

ViktoriagadeGasværksvej

Gasværksvej

Sønder Blvd.

Sønder Blvd.

Vesterbrogade
Vesterbrogade

OehlenschlægersgadeOehlenschlægersgade

H. C. Ørsteds Vej

H. C. Ørsteds Vej

Da
na

sv
ej

Da
na

sv
ej

Nørre Farimagsgade

Nørre Farimagsgade

Nørre Voldgade

Nørre Voldgade

Studiestræ
de

Studiestræ
de

Vestergade

Vestergade

Strøget

Strøget

Lavendelstræde

Lavendelstræde

WestendWestend

VærnedamsvejVærnedamsvej

Ga
m

m
el

 K
on

ge
ve

j

Ga
m

m
el

 K
on

ge
ve

j

H
ol

læ
nd

er
ve

j
H

ol
læ

nd
er

ve
j

Fr
ed

er
ik

sb
er

g 
Al

lé
Fr

ed
er

ik
sb

er
g 

Al
lé

Enghave Pl.
Enghave Pl.

N
y 

Ca
rls

be
rg

 V
ej

N
y 

Ca
rls

be
rg

 V
ej

Ingerslevsgade
Ingerslevsgade

Pile AlléPile Allé

NyvejNyvej

Hauchsvej
Hauchsvej

Bülowsvej
Bülowsvej

Kochsvej
Kochsvej

PlatanvejPlatanvej

Frydendalsvej
Frydendalsvej

Grønnegårdsvej
Grønnegårdsvej

Ceresvej
Ceresvej

Sankt Knuds Vej

Sankt Knuds Vej

Vodroffsvej
Vodroffsvej

Nansensgade

Nansensgade

Rahbeks Allé

Rahbeks Allé

Fl
as

ke
ga

de

Carstensgade

Carstensgade

D
yb

bø
ls

ga
de

D
yb

bø
ls

ga
de

PRIDE PaRaDE

STARTOMRÅDE

fREDERIKSBERG 
RåDHUSPlaDS
TidsPUnkT

13.00
CHECKPOINTS PÅ

RUTEN
aLLéGade

FrederiksBerG aLLé

vesTerBroGade

HaMMeriCHsGade

JarMers PLads

vesTervoLdGade

KøBENHAVNS RÅDHUSPLADS

#ProudSponsorOfPride

ACCEPTANCE IS COOL!
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ACCEPTANCE IS COOL!
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Copenhagen Pride
is celebrating
WorldPride
#YouAreIncluded 


