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 10–18 (prel.) Tälthäng med RFSL Gävleborg och
RFSL Ungdom Gävle
Vi finns på plats med vårt tält utanför Kulturhuset under torsdag
och fredag. Kom och besök oss! Här finns informationsmaterial,
regnbågsprylar och gratis kondomer.
Tid: 10.00-18.00
Plats: RFSL Gävleborgs tält utanför Kulturhuset

 14.00–17.00 Prata familjerätt och asylfrågor med
jurist Charlotta Lagnander
Charlotta Lagnander finns tillgänglig i vårt tält för frågor rörande
familjerätt och asylrätt. Välkommen!
Tid: 14.00-17.00
Plats: RFSL Gävleborgs tält utanför Kulturhuset

 18.00 Familjerätt för stjärnfamiljer

Charlotta Lagnander är jurist på Lagborg juridik och hbtq-aktivist.
Här föreläser hon om normkritisk familjejuridik och hur nuvarande
lagstiftning fungerar och inte fungerar för stjärnfamiljen.
Tid: 18.00-19.30
Plats: Röda Rummet, Kulturhuset Gävle

Fredag 12/8

 12.00 Allt går bara man vill

Ola Lindström är grundare av projektet ”Torka alla tårar”. Här ger
han en föreläsning som får åhöraren att åka med genom det fula,
äckliga, sexiga, hatfulla, snuskiga, kärlekstörstande, vackra, det som
dödar. Det som egentligen många går igenom, men stänger inne. Om
kampen genom livets hårda värld, och hur kampen kan förvandlas till
personlig styrka utöver det vanliga. Ola Lindström blottar sig själv för
att visa vägen till att allt går bara man vill.
Tid: 12.00-13.30
Plats: Teatern, Kulturhuset Gävle

 12–18 (prel.) Tälthäng med RFSL Gävleborg och
RFSL Ungdom Gävle
Vi finns på plats med vårt tält utanför Kulturhuset under torsdag
och fredag. Kom och besök oss! Här finns informationsmaterial,
regnbågsprylar och gratis kondomer.
Tid: 12.00-18.00
Plats: RFSL Gävleborgs tält utanför Kulturhuset

 13.00 Funkisprojektet

RFSLs Funkisprojekt berättar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. I projektet samarbetar RFSL med flera
olika funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister.
Projektets fokus är olika utbildningsinsatser och sociala mötesplatser.

Funkisprojektet vill förändra diskriminerande normer så att alla har
möjlighet att vara den man önskar - och leva det liv man vill!
Medverkande: Personer inom Funkisprojektet samt FUB
Tid: 13.00-14.30
Plats: Röda Rummet, Kulturhuset Gävle
Arrangör: RFSL Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan

 16.00 Erika Wennerström berättar om sitt liv som
transsexuell

Maj 2012 påbörjade Erika sin könsidentitetsutredning. Idag är hon juridisk kvinna och har genomgått könskorrigerande operation. Hon är
öppen och stolt över sig själv. Som orkat, vågat och berättat om allt.
Allt hon vill är att bara få vara sig själv. Hör hennes berättelse!
Tid: 16.00-18.00
Plats: Teatern, Kulturhuset Gävle

 18.00 Grillkväll för killar som gillar killar

Kom och häng med oss i Valls hage! Vi grillar, spelar kubb och pratar
om säkrare-sex för män som har sex med män. En informatör för
Sexperterna finns med.
Tid: från kl 18.00
Plats: Grillplatsen vid Valls Hage (närmast kraftstationen)

lördag 13/8

 11.30 Parad-fix i vår föreningslokal

Fika och fix inför paraden. Skyltar och pennor finns för den som vill
göra sitt eget plakat! Välkommen till Fjärde Tvärgatan 55 på Brynäs.

 14.00 PARADEN!

RFSL Gävleborg och RFSL Ungdom har en egen sektion i paraden,
välkommen att gå med oss!
Tid: samling från kl 13.00, paraden avgår 14.00
Plats: Vid Polhemsskolan

 16.00 Tal av Frida Sandegård

Kom och lyssna till RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård när
hon talar efter paraden! Här blir det också en vigsel samt en massa
andra uppträdanden arrangerat av Gävle Pride.
Tid: kl 16–18
Plats: Bolougner-scenen

 15-18 Tälthäng med RFSL Gävleborg och
RFSL Ungdom Gävle

Kom och besök oss i vårt tält i Bolougnern efter paraden! Här finns
informationsmaterial, regnbågsprylar och gratis kondomer.
Tid: kl 15–18
Plats: Bolougnern, vid scenen

