Västerås Pride 2017 - Program
Fredag 30 juni
Regnbågstorget
12.00 Regnbågstorget öppnar
12.00-12.30 hbtq & idrott
Hans Stergel, ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv, diskuterar hbtq-frågor inom
idrottslivet i Västerås med fokus på hur Västerås Stad säkerställer att idrottsanläggningar är
anpassade för och välkomnande för alla deltagare.
Västerås Domkyrka
13.00 - 16.00 Drop-in vigsel
Ta med giltig hindersprövning, ring/ringar samt id-handlingar.
Praktisk information hittar du här: https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/brollop
Karlsgatan 2
14.00-15.00 Erik Thorsell - Vad gjorde Eric i Berlin?
Svensk-tyska möten på 1930-talet
1932 reste järnbruksarbetaren och sexualupplysaren Eric Thorsell till Berlin för att
studera vid Institutet för sexualvetenskap. Där knöt han kontakter med några av den tyska
mellankrigstidens förkämpar för homosexuellas rättigheter, och inspirerades till att ta upp
kampen också i Sverige.
Med sig hem till bruket i Surahammar fick han ett adresskort, med namn på 14 svenskar som
kanske skulle kunna hjälpa till. Vilka var dessa män, och hur kom det sig att Eric behövde
åka till Berlin för att få kontakt med dem? Olov Kriström, bibliotekarie och queerhistoriker,
håller ett föredrag om Eric Thorsells pionjäraktivism, diskreta nätverk, sexualpolitisk
organisering och ett litet kort som berättar mycket.
En föreläsning om den tidiga homorörelsen, en järnbruksarbetare, Karin Boye och vad som
gömmer sig i arkiven. Föredraget utav Olov Kriström, bibliotekarie och queerhistoriker.

Regnbågstorget – Hantverkargatan
15.30-16.00 Gross National Happiness (GNH)
Hur är hbtqia en del av välfärden? En presentation om GNH (Gross National Happiness, ett
koncept som kommer från Butan) som verkar för att skapa ett bättre samhälle och välfärd.
Västmanlands Teater
16.00-17.00 Fotbollsbögen
Fotbollsbögen handlar om Johan, som är homosexuell. Han kom ut för
fyra år sen. För sig själv. Men i dag är dagen med stort D, dagen då han
ska berätta för sin bästa polare i fotbollslaget, Micke.
Fotbollsbögen är en monolog av och med skådespelaren Mårten
Svedberg. Pjäsen tar upp ämnen som homofobi, machokultur,
grupptryck och utanförskap men skildrar även vänskap och kärlek.
Mårten använder sig av egna erfarenheter från idrottsvärlden, där den
som är annorlunda lätt blir utsatt för mobbning och kränkningar.
Rekommenderas från 15 år.
På scen: Mårten Svedberg. Skriven Av: Mårten Svedberg.

För mer info och gratis biljett, besök Västmanlands Teaters hemsida:
http://vastmanlandsteater.se/okategoriserade/fotbollsbogen/
Regnbågstorget - Hantverkargatan
16.30-17.00 Bemötande inom Västerås stad
Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden, diskuterar tillsammans med tjänstemän hur
man bland annat genom utbildning säkerställer bästa möjliga möte för alla som kontaktar
Västerås Stad.
18.00 Regnbågstorget stänger
Domkyrkan Västerås
19.00 - Regnbågsmässa
Välkommen på en inkluderande mässa som firar mångfalden och
kärleken. Prideflaggan läggs över altaret och katedralen lyser upp i
regnbågens färger. Medverkande: Tina Wilhelmsson och Anders
Caringer, tillsammans med kören Obstinato (tidigare Västerås
feministiska kör) under ledning av Anna Lundin. – Sångare och
musiker som stolt delar med sig av både kamp och befrielse genom text och musik.
Andrew Holm, präst. Oskar Hanson, musiker.

