Samhällsinformation från Göteborgs Stad

Barnens
Kulturkalas

Musik
för alla
På fredag spelar superstjärnan Nancy
Ajram på Götaplatsen. Du kan också
lyssna på El Perro del Mar, Ane Brun med
Göteborgs Symfoniker, Boy George med
Culture Club, Avatar, Lill Lindfors,
Sverige tolkar Bowie, Tove Styrke,
The Selecter & The Beat feat.
Ranking Roger, Silvana Imam,
Bananarama, Sofia Karlsson
med Martin Hederos
och Christian Kjellvander,
Franska Trion, Janice,
Aurelia Dey, Nynningen,
Hammarkullekarnevalen,
Mashrou’ Leila och många
fler.

Varieté GBG,
bygg med
wellpapp, följ
med på en
vandrande
teater
eller fixa till en gammal
tröja i pysselparadiset
Boostpalatset. Hundratals
saker att göra på vår
barnkulturfestival.

Talande
författare

Möt
Abdellah
Taïa, Ivan
Coyote,
Yolanda
Aurora Bohm
Ramirez, Kristofer Folkhammar och många fler.

Upplev maten

Öppet
för alla
och helt
gratis!

Välj mellan
matställen
från hela
världen.
Green
Corner med
diskdisco, matlagning och
närodlade grönsaker. Du kan
också vinna en matlåda.

Dansband. Dansa till Arvingarna, Bhonus och Lasse Stefanz på Kajskjul 8
Film. Välj mellan många olika filmvisningar, allt från opera till Oscarsvinnare
Dessutom. Konst, designmarknad, demokratitorg, valdebatter med mera

Välkommen!

Programtidningen för en av Nordens största kulturfestivaler
och EuroPride Göteborg.

14–19 augusti 2018
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Kulturkalaset och EuroPride samtidigt
I ÅR ARRANGERAS GÖTEBORGS KULTURKALAS och EuroPride 2018 samtidigt. Detta innebär att EuroPrides program också finns i Kulturkalasets
program samt att festivalerna kommer att samsas om festivalplatserna
i stan. Denna tidning består också av två delar – en om Kulturkalaset och
en om EuroPride. Vänd på tidningen för att läsa om EuroPride 2018. Mer
information finns på www.goteborgskulturkalas.se.

Kulturkalaset + EuroPride + Demokratiåret = Sant
NÄR VI NU slår upp portarna till årets Kulturkalas så gör vi

det tillsammans med West Pride som arrangerar EuroPride i Göteborg. Med över 1 400 valmöjligheter kan du ta
del av obegränsat med kultur och mängder av konstuttryck, som du kanske aldrig tidigare upplevt, på en av
Nordens största kulturfestivaler. Dessutom erbjuds kunskapsfördjupande seminarier och debatter på EuroPride,
som utöver att vara en konst- och kulturfestival också
manifesterar hbtq+personers rättigheter.

SOMMAREN har präglats av många världshändelser som på

olika sätt påverkar oss. Men det som varit mest påtagligt
här hemma i Sverige är de många skogsbränderna. När
jag har sett människor kanta vägarna för att välkomna de
europeiska brandbekämpningsinsatserna, påminns jag
om bilder från krigshärjade områden när fredsstyrkorna
anländer. Det är en otroligt stark och känslosam handling när vi samlas, då vi behöver varandra som mest.

I ÅR ÄR det 100 år sedan Sverige blev en demokrati och
det är dessutom valår. Kulturkalaset firar demokratiåret
och vill bidra till att allmänheten får tillgång till mer
information samt öka delaktigheten i demokratin. Vi

Missa inget! Följ #kulturkalaset i sociala medier:

Gratis för alla
Alla aktiviteter på Kulturkalaset är gratis med
undantag för det som säljs hos matförsäljare
och på marknader. Till vissa programpunkter måste
du hämta en biljett. Mer information om biljetter finns
på programsidorna.

Information
Informationstälten finns vid Stora teatern och
i Trädgårdsföreningen. Kulturkalasvärdar finns
att fråga på festivalplatserna. Du hittar all information
på goteborgskulturkalas.se.

Karta
Karta finns på sidan 53. Där hittar du alla
festivalplatser.

skapar därför ett demokratitorg där partierna själva står
för aktiviteterna. Varje dag arrangerar vi valdebatter. Vi
vill också värna kulturen och konsten, inte minst ur ett
demokratiskt perspektiv.
TILLSAMMANS med alla hundratals samarbetspartners
skapar vi en öppen mötesplats. Alla ska känna sig trygga
och välkomna till Kulturkalasets festivalplatser och till
EuroPride Park. Oavsett var vi bor eller var vi kommer
från är stadens centrum till för alla. På Kulturkalaset
är det viktigare än någonsin att visa varandra respekt
och att vara rädda om varandra. Ingen ska riskera att
fara illa, utsättas för övergrepp eller kränkningar. På
Kulturkalaset råder nolltolerans mot sexuella övergrepp,
rasism, antisemitism, hbtq+fobi, afrofobi, islamofobi,
funkofobi eller någon annan diskriminering.
DEN HÄR kulturfestivalen för oss samman och tillsammans
kan vi vara uppmärksamma och omtänksamma.
Vi kan välkomna varandra genom en enkel handling:
Hälsa på dem som står runt omkring dig i publikhavet
och dem du möter på gatan. Våga se personen i ögonen,
säg hej. Och om det händer något – reagera!

TA NU TILLVARA på alla oförglömliga ögonblick. En konstnärlig upplevelse är något högst individuellt men också
något du delar med många andra. Låt dig beröras genom
att ta del av det enorma utbudet på årets Kulturkalas och
EuroPride Göteborg. Vi gör det här tillsammans och vi
gör det för dig och för alla andra.

Varmt välkommen!

Tasso Stafilidis,
Verksamhetsansvarig för
Göteborgs
Kulturkalas
på Göteborg & Co

 facebook.com/kulturkalaset  twitter.com/gbg_kulturkalas

En tidning av Göteborgs Kulturkalas
i samarbete med Metro.
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Toaletter
Toaletter med plats för rullstol finns på alla
större festivalplatser.

Rullstolsplatser
Alla festivalplatser är tillgängliga för rullstol.
På Götaplatsen, Lisebergs stora scen, och
Kungstorget finns även särskilda rullstolsplatser.

instagram.com/gbg_kulturkalas
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Göteborgs Kulturkalas genomförs av Göteborg & Co, på uppdrag av Göteborgs Stad.

Syn- och teckenspråkstolkning
En del programpunkter syn- och
teckenspråktolkas. Titta efter symbolerna
i tidningen. Du hittar mer information på
goteborgskulturkalas.se

HUVUDPARTNERS

Trafikinformation
Var ute i god tid och gå, cykla eller åk gärna
kollektivt till Kulturkalaset. Information hittar du
på trafiken.nu och vasttrafik.se.

PARTNERS

SAMARBETSPARTNERS

Kranmärkning
För att spara miljön finns inget vatten på flaska
att köpa på Kulturkalaset. Ta gärna med en
egen flaska och fyll den vid en av de vattenstationer
som finns på kalasområdet.

Framtiden bjuder på gratis buss
Framtidenkoncernens bostadsbolag bjuder under
två dagar på gratisbussar tur och retur från
områdena Rannebergen, Länsmansgården, Opaltorget,
Bergsjön och Gårdstens centrum. Bussarna stannar vid
Exercishuset på Heden. Se tidtabeller och alla
hållplatser på goteborgskulturkalas.se

Samarbetspartners inom Göteborgs Stad:
Förvaltningen kretslopp och vatten, Park- och
naturförvaltningen, Kulturskolan Östra Göteborg,
Trafikkontoret och Trygg, vacker stad.

ÅRETS MÄKTIGASTE ÅKNYHET
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Mat &
Hållbarhet
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Smaka på världen
Kom till Gustaf Adolfs Torg och den hyllade och färg

starka matmarknaden International Street Market. Här hittar
du utställare och matkreatörer från världens all hörn. Njut av
allt från spansk paella till franska ostar och grekiska oliver.
Upplev nya spännande dofter och smaker bland det varierade
utbudet av råvaror från många olika länder.

Alla dagar, 10.00–20.00

Gustaf Adolfs torg

Maten på
Kulturkalaset

Milleniumplatsen
Kaffeluckan. Italiensk espressobar
med KRAV- och fairtradecertifierade
bönor. Även te, varm choklad och
italienska bakverk.

Stora teatern
Vägen ut. En äkta ekologisk
matupplevelse. Menyn är färgstark och
alla grönsaker är lokalt odlade. KRAV-
certifierad.

Kurrar det i magen? På Kulturkalaset finns det
ett stort matutbud att välja på. I listan hittar
du matställen som håller öppet hela veckan
från klockan 12 till festivalplatsernas stängning.
BÄLTESPÄNNARPARKEN
Karibiskt Kaffe. Äkta sydameri-

kanskt kaffe. Mackor, vegetarisk soppa
och kanelbullar på surdeg.
Back to The Roots. En truck som
tar dig till Karibien, vårt ledord är Ital
som betyder vegetariskt på Jamaica.
Vällagade, smakrika och hälsosamma
färgsprakande rätter.
Culture kitchen. Arabiska Bokstavscentret från Hjällbo lagar mat
i samarbete med Östra Göteborgs
Alternativa Träffpunkt. Smaka maten
från de kultursfärer som våra nya
invånare kommer ifrån.
En turk på hjul. Äkta turkisk mat
från grunden. Det turkiska köket är
känt för att maten är kolgrillad och
självklart serveras maten direkt från
vår kolgrill.
Herr Våffla. Churros och belgiska
våfflor med socker och kanel, choklad
eller sylt och grädde.
Kalaslangos. Ungerska langos
bakade på traditionellt vis med pålägg
som ost och gräddfil, räkor, svartrom
och rödlök.
LEOs gatukök. Orientalisk mat,
bland annat ekologisk hemlagad falafel
och hamburgare. Allt kan beställas som
laktos- och glutenfritt och veganskt.
Musselbaren. Ekologiska blåmusslor med härliga tillbehör och
lokal dryck. Du väljer själv om du vill
beställa och äta på plats, eller ta med
dig färska musslor för att avnjuta
hemma.

Trädgårdsföreningen

One Stop Future Shop: Container
Kitchen. Testa mat från hela världen

och stöd samtidigt lokala entreprenörer
som prövar sina matidéer. I containern
erbjuds olika rätter varje dag.
Wakal Street Food. Mexikansk
street food, lokalproducerad och
ekologisk. Serverar tacos med namn
som Cochinta och Barbacoa.
Viltmat. Helgrillat vildsvin med
älgskav serveras i stenugnsbakat
flatbröd med fräsch sallad och
hemmagjord dressing.
Ubejo. Sura och söta godisremmar,
popcorn och sockervadd.

Basargatan
A taste of britain. Serverar tradi-

tionell brittisk mat lagad med kärlek
från de bästa råvarorna till ett bra pris.
Altona älgkebab. Kebab med en
härlig smak av vilt. Älgkebab smakar
som vanlig kebab – fast godare.
Babemba. Västafrikansk matlagning
– en härlig kulturell upplevelse.
Brasa Churrascaria. Kachurrasco
– barbecue på nötkött, kyckling eller
vegetariskt. Serveras i varmt bröd med
krispig sallad, majonnäs och färska
örter.
Café Meza Mix. Härliga smaker från
Libanon som falafelwrap, shawarma
och meze-tallrik.
Camaleon. Lagar sydamerikansk
mat. Gör ditt kalas till en riktigt fiesta.
Chef för. Nygrillade hamburgare
och färsk halloumi.
Herr Våffla. Churros och belgiska

Fyll din egen
vattenflaska vid
vattenstationern
För att spara miljön a.
fin
inget flaskvatten ns
att
köpa på Kulturkal
aset

På Göteborgs Kulturkalas hittar du mat från många kulturer. Hitta en ny
favoriträtt från till exempel Jamaica, Hawaii eller Västafrika.

våfflor med socker och kanel, choklad
eller sylt och grädde.
Jammin Jamaican Soulfood. Äkta
jamaikansk mat som för tankarna till
vita stränder, palmer och reggae. All
mat lagas från grunden av bra råvaror.
La Chiva Food Truck. En foodtruck
med fokus på Latinamerika och Asien.
Modern och fräsch mat med inspiration
från hela världen men f ramför allt från
Colombia och Japan.
Langosvagnen. Ungersk langos
bakad på ekologiskt mjöl. Smaker som
ost och gräddfil eller lyxvarianter med
räkor, fiskrom, ost och gräddfil.
London bus. Fish and chips tillagad
på dagsfärsk fisk från hamnen.
Mandelmannen. Churros med egen
chokladsås på ekologiska och fairtrade-ingredienser.
Nennas bak och mat. Hälsosam
och supergod fika. Inget vitt socker
eller sötningsmedel, bakat på enbart
naturliga produkter, ekologiskt och
fairtrade så långt det går. Naturligt fritt
från gluten och laktos. Veganska och
raw alternativ.
Poké & Sunt. Hälsosam hawaiiansk

streetfood med innovativa smaker.
Njut av flera olika sorters poké
bowls. Allt serverat på en bädd av
ris och sallad med olika garneringar.
Vegetariska och veganska alternativ.
Salt & Sill. En förlängd arm av
skärgårdskrogen på Klädesholmen. Här
hittar du både kött, vegetariskt och
självklart havets läckerheter.
Sook Street Food. Äkta och genuin
streetfood som den tillagas och smakar
i Mellanöstern.
Stekosterian. Ett torp på hjul där
man steker egen ost från familjens
mjölkgård. Filloumi är lika med läckerhet, njutning och frestelse.
Taverna mykonos. Dröm dig bort
till Medelhavet med mat från det traditionella grekiska köket.
Turos Gatukök. Ungersk langos
med smaker av västkusten men också
i klassisk form.
Ubejo. Sura och söta godisremmar,
popcorn och sockervadd.
Viltmat. Helgrillat vildsvin med älgskav serveras i stenugnsbakat flatbröd
med fräsch sallad och hemmagjord
dressing.

Escacito. De mest omtyckta rätterna från världens alla hörn. Både veganmat och kötträtter, ekologiskt och
närproducerat.
Langosboden. Langos, pannkakor
och toast.
Mandelmannen. Churros med
egen chokladsås på ekologiska och
fairtrade-ingredienser.
Skafferi Brasil. Glutenfritt bröd,
typiskt för den brasilianska delstaten
Minas Gerais och chokladpraliner fyllda
med brasilianska frukter och bär.
Thai Take Away Sawadee. Äkta
thailändsk matkultur. Som streetfood i Thailand.
Ubejo. Sura och söta godisremmar,
popcorn och sockervadd.

Hela stan
Resursrestaurangen. Stans
s nabbaste svinnsoppa! Vegansk
soppa av räddade grönsaker på
en cykel.
triumfglass. Finns på alla platser,
bland annat med frozen yoghurt
i Bältespännarparken.

Hårda krav
• Alla försäljare erbjuder vegetariska alternativ.
• Minst sex livsmedel och
30 procent av det totala utbudet
ska vara ekologiskt.
• Inget vatten på flaska får säljas.
Vattenstationer finns utplacerade.
• Kaffe, te, socker och mjölk som
serveras ska vara ekologiskt.
• Fisk och skaldjur ska komma
från hållbara bestånd.

Kulturkalaset avfallsbantar
Göteborgs Kulturkalas ska bli helt fritt från engångsförpackningar
till år 2021. Redan i år kommer antalet engångsartiklar att minskas
rejält under evenemanget.
Göteborgs Kulturkalas h
 ar
under många år satsat på att
sorteringen ska bli bättre på Kulturkalasområdena, men nu tas
ytterligare ett steg för att minska
avfallet.
– Avfall är ett av det områden
vi måste bli bättre på. Det är det
bästa för miljön och klimatet och
minskar både nedskräpning och
plast i haven, säger Filip Eklund,
miljöansvarig på Göteborg & Co
för Göteborgs Kulturkalas.
Som ett led i arbetet kommer
i år Green Corner vara helt
engångsfritt och allt glas, bestick
och porslin kommer att diskas

”Kulturkalaset är
kranmärkt vilket
innebär att inget
vatten på flaska
får säljas.”
i diskmobilen där även Diskdiscot håller till. Här kan du
dansa till diskhits och hjälpa
till i disken.
Besökarna uppmuntras o
 ckså

att ta med egna matlådor som
ger tio procents rabatt vid köp

hos m
 atförsäljarna. Det kommer
alltså kosta mer att köpa mat
i engångsförpackningar. Samma
princip gäller för kaffesugna.
Egen flergångsmugg ger tio
procents rabatt vid köp av kaffe
eller te.
– Utöver detta erbjuder vi
kranvatten på hela festival
området. Kulturkalaset är kranmärkt vilket innebär att inget vatten på flaska får säljas. Sugrör av
plast, flyers och reklamutdelning
är också förbjudet för att minska nedskräpningen, säger Filip
Eklund.

Filip Eklund, miljöansvarig på Göteborg & Co för Göteborgs Kulturkalas
och Karin Nielsen, processledare på Kretslopp och vatten leder projektet
Engångsfritt Kulturkalas.

Så ska avfallet minskas
• Tio procent rabatt på mat och
dryck i flergångslåda/kopp.
• Försäljare ska undvika engångsmaterial och portionsförpackningar.
• Ingen reklam i form av flygblad får
delas ut.

• Så långt det går ska återvinningsbara material användas vid uppbygget av försäljningsstånd.
• I ett område diskas tallrikar och
annat istället för att använda engångsgrejer.
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Lär dig mer om en grönare livsstil i Green Corner
Det grönaste hörnet hittar
du i Bältespännarparken. Här
erbjuds gröna matupplevelser,
odlingsinspiration och green
hacks. Funderar du på hur du
kan bidra till att slänga mindre
mat? Det får du veta på Resurs
restaurangens workshop
i Green Corner.

– Genom att vi delar med
oss av våra kunskaper och
människor lär sig hur man
ska göra och tänka är det ett
enkelt sätt att få till en föränd
ring, säger Paul Wallner på
Resursrestaurangen.
För att göra det mer peda
gogiskt kommer också en av

Resursrestaurangens kockar
laga mat live. Samtidigt får du
tips på hur du kan minska mat
avfallet i ditt egna kök och hur
du förlänger hållbarheten på
livsmedel.
Green Corner är ett sam
arbete med Stadsnära
Odling, Kulturkalaset och

GreenhackGBG. Förutom att
njuta av hållbar mat kan du
köpa närodlade grönsaker, lära
dig syra grönsaker och mycket
mer. Kom förbi och häng!

Tis–sön
Bältespännarparken

Grönare grönsaker
Närodlade grönsaker enligt ekoprincipen.
Det hittar du hos trädgårdsingenjören Jenny
Persson – en av många grönsaksförsäljare.
I år är det andra gången Jenny

Persson säljer sina egenodlade
grönsaker på Kulturkalaset. Trenden med närodlat och hållbart
är stort och hon beskriver förra
årets försäljning som en succé.
– Vi sålde jättebra förra året.
Trots att vi inte hade mer än
typiska grönsaker som morötter,
mangold och bönor. Jag tror folk
uppskattar egenodlade grönsaker
eftersom de oftast smakar bättre
och är odlade enligt ekologiska
principer, säger hon.
I år hoppas Jenny dock kunna
utöka utbudet med fler sorters
grönsaker som tomater, grönkål,
lök och gurka.
– Det vi säljer är ju överskottet
från vårt andelsjordbruk samt de
grönsaker som vi har lite extra

av. Allt hänger på säsong och hur
saker och ting växer, säger hon.
Tillsammans med kollegan
Charlotte Flink, driver Jenny
Persson andelsjordbruket
i Olofstorp utanför Angered där
all odling är ekologisk.
Marken arrenderar de från
Göteborgs Stad. Ett andelsjordbruk innebär att det finns en
direkt relation mellan odlaren
och kunderna.
– Våra kunder signar upp sig på
en prenumeration av grönsaker
på årsbasis. Sedan får de en låda
grönsaker levererad varje vecka.
Men att gå in som andelsägare
innebär också att man delar på
risken med odlingen och inte
bara på skörden, säger Jenny
Persson.

Schnippeldisco
Green Corner bjuder på fest!

Ett schnippeldisco där du lagar
mat på räddade grönsaker och
frukter. Kom och bli kock för en
kväll till tonerna från en DJ och
ät tillsammans med nya bekantskaper. Att rädda din skörd eller
ratad mat har aldrig varit roligare!

Fre 19.00–22.00
Lör 20.00–23.00
Bältespännarparken

Jävligt Gott!

Charlotte Flink och Jenny Persson driver andelsjordbruket i Olofstorp
utanför Angered där all odling sker efter ekologiska principer. Foto: Martin Berg

Gustav Johansson driver
S veriges största veganska mat
blogg, Jävligt Gott. Kom och delta
i någon av Gustavs workshops
och lär dig mer om växtbaserad
kost.
Håll utkik i programmet!

En enklare
vardag för alla!
Göteborgs Stads kontaktcenter ger dig
information och vägledning om stadens
tjänster och service.
EN väg in, för alla dina frågor.
Välkommen att kontakta oss!
031-365 00 00

www.goteborg.se

goteborg@goteborg.se

Ekelundsgatan 1

facebook.com/goteborgsstad

Hållbar stad – öppen för världen
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höjdpunkter

Barnens
Kulturkalas
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Under Kulturkalaset fylls hela Trädgårdsföreningen av
Barnens Kulturkalas. Här finns hundratals spännande
saker att göra. Pyssla, sjung, lyssna, spela, bygg eller
se teater. På den här sidan hittar du några tips.
Tisdag–lördag 12.00–19.30, söndag 12.00–18.00

Trädgårdsföreningen

Här hittar du alla aktiviteter
1 	Entré vid Bältespännarparken
2
	Informationstält
Civilförsvarsförbundet hjälper till att hitta
borttappade barn och vuxna.
3
	Stora
Cirkustältet
Här finns teater, dans och varieté under
dagtid. Kvällsprogram med musik, dans
och teater för vuxen publik.
4 Bryggan
Prova på segling i Vallgraven. Det finns
anpassade accessjollar som alla kan segla i.
5
	Scouternas
by
Här kan du prova att klättra på klättervägg, pyssla eller testa din balans.
6
	Triumf
Glass
7 Bokskogen
Här kan du läsa en bok eller lyssna på
sagor (på flera olika språk). Du kan också
träffa författare, byta böcker, klä ut dig
eller smycka en egen läsdagbok.
8
	Triumf
Glass aktivitetstält
9
	NCC
Barnens Byggskola
Prova på att bygga något, material och
verktyg finns på plats.
10
	Lekplats
11
	Kulturskolans
programbuss
Testa, lyssna och upplev tillsammans med
kulturskolorna.
12
	Plantera
med Hyresgästföreningen
13
	Trafiksäkerhet med NTF
14 Framför Palmhuset
Här finns Boostpalatset och Regnbågsbyn.
Prova att jobba på en tv-redaktion, väva
på regnbågsväven, klappa havsdjur eller
pyssla i Boostpalatset, se mer nedan.

	Palmhuset
15
Här kan du gå tipspromenad, få ditt port
rätt målat eller se en fotoutställning.
16 Workshoptältet
Bygg i Wellpapp Wonderland eller var med
på workshops i hiphop och graffiti m.m.
17
	Träscenen
Här finns föreställningar, DJ:s och prova
på-aktiviteter.
18 Växthuset
Här kan du bland annat vara med på
hårworkshop, skapa en egen bok
eller skapa i öppen verkstad.
19
	Lagerhuset
Här kan du se teater eller prova på
cirkus.
20 Start för vandringsföreställningen Träd fram!
En vandrande teater, se mer
här nedan.
21
	Alfons
Åbergs Kulturhus
Öppet hus och fri entré,
insläpp en gång i timmen
kl 10, 11, 13, 14, 15 och
16, tisdag, onsdag och
torsdag (begränsat antal
platser).
22
	Entré
Slussgatan/
	Drottningtorget
23
	Entré
Nya Allén

ÖPPET
FÖR ALLA
OCH HELT
GRATIS!
Designa drömplagget

Alla får vara stjärnor

Förvänta dig en storslagen och visuell

På lummigt äventyr
Vad skulle träd berätta om de kunde tala?
Det får du veta på vandringsföreställningen
Träd fram! som utspelar sig i parken Trädgårdsföreningen. Under det lummiga äventyret på de
slingriga grusstigarna kommer gömda berättelser
fram om människor och olika spännande händelser från parkens 200-åriga historia. Sagor blandas med sanning och under den cirka 30 minuter
långa vandringen kan vad som helst hända.
Föreställningen framförs av Skapet Scenkonst
och är från sex år och uppåt.

Tisdag–söndag
kl 13.00, 14.15 och 16.00
Trädgårdsföreningen,
entrén mot Slussgatan

underhållning för hela familjen med Varieté
GBG. Här har barnens visioner om framtidens Göteborg inspirerat föreställningen
till en konstnärlig mix av burleskt och sci-fi.
Per Umaerus, musiker och upphovsmannen bakom Varieté GBG, fick uppdraget
från Barnens Kulturkalas att skriva låtar till
en varieté. Han har utformat det kreativa
och konstnärliga konceptet där musiken
är en viktig del i stommen. Redan innan
premiären har Per släppt sina special
skrivna låtar till föreställningen på Spotify.
– Man kan lyssna på låtarna för att göra
det lättare att sjunga med, säger han.

På Spotify kan du
redan nu lyssna på
Varieté GBG:s låtar.
Flera föreställningar varje
dag, tisdag–lördag
Trädgårdsföreningen,
Stora cirkustältet

Släpp loss kreativiteten och bli din egen designer. Har du ett

Foto: Marie Claesson

plagg som behöver piggas upp? Kom då till pysselparadiset
Boostpalatset. Med hjälp av Boostpalatsets fantastiska inspiratörer kommer du snabbt ha skapat en ny favorit i garderoben.
Har du inget att ta med? Lugn. Det finns gott om material för att
också skapa högst personliga och glamorösa accessoarer.
Rekommenderat från fem år och uppåt. Gratis biljetter hämtas
på Boostpalatset, insläpp varje hel timme.

Tis–lör 12–19.30, sön 12.00–18.00

Trädgårdsföreningen, framför Palmhuset

En oborstad cirkus
Häpna, skratta och reflektera. Den minst

sagt håriga cirkusunderhållningen Håry Story,
av M.P.A.C som med sina excentriska karaktärer
och frågeställningar kring hårväxt, skapar en
fantasifull värld för hela familjen. Här möter du
tvillingarna med sammanväxt fläta som gör
akrobatiska cirkuskonster, fåfänga damer från
”förr i tiden” med udda frisyrer och en mystisk
hårig varelse som smyger runt.
Under Kulturkalaset spelar M.P.A.C även
den prisbelönade Hairy Tales, riktad till vuxna,
där samhällets hårnormer belyses i en satirisk
föreställning.

Håry Story (familjeföreställning)
Onsdag, fredag och lördag
kl 13.30–14.00
Stora cirkustältet

Foto: Klara G

Hairy Tales
Tisdag och torsdag kl 20.00–21.30
Trädgårdsföreningen,
Stora cirkustältet

Trafikkontoret
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Den 14–19 augusti pågår EuroPride och Kulturkalaset i centrala stan. Räkna med begränsad framkomlighet i trafiken
och att det finns färre parkeringsplatser i centrum. Kollektivtrafiken får ändrade sträckningar.
Trafikomledningar 14–19 augusti

Paradtider 18–19 augusti

Trafiken leds om runt Götaplatsen vid stora framträdanden,
då stängs delar av Viktor Rydbergsgatan, Berzeliigatan och
Avenyn av följande tider:

Trafiken stängs av och framkomligheten begränsas kraftigt
längs paradvägarna.

Tisdag 14 augusti klockan 18.30–23.30
Onsdag 15 augusti klockan 19.30–23.30
Torsdag 16 augusti klockan 19.30–23.30
Fredag 17 augusti klockan 19.30–23.30
Lördag 18 augusti klockan 15.30–23.30
Söndag 19 augusti klockan 12.00–18.30

goteborg.se/evenemangstrafiken
trafikgoteborg.se
Göteborgs Stad, 031-365 00 00, vardagar 7–18
vasttrafik.se, 0771-41 43 00

Lördag 18 augusti klockan 14.00–17.30
Söndag 19 augusti klockan 12.30–16.00
Fram till 23 augusti är Kungstorget, Basargatan och Stora
Teatern avstängd för trafik och parkering.
Måste du ta bilen?
Ledig parkering hittar du genom att ladda ner
parkeringsbolagets app Parkering Göteborg eller går in på
webben och söker ”parkeringskartan”.
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Tisdag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Valdebatter med Britt-Marie Mattsson
Den svenska demokratin fyller 100 år och dessutom är det valår. Under Kulturkalaset
kan du varje dag 12.30–13.30 komma och lyssna på valdebatter mellan olika politiska partier
på Kungstorgets scen (EuroPride Park). Debatterna leds av den rutinerade journalisten
Britt-Marie Mattsson som dessutom är aktuell med en serie i SVT om demokratiåret. På
Kulturkalasets Demokratitorg på Milleniumplatsen kan du också möta representanter för de
olika partierna. De politiska partier som bjudits in till Demokratitorget och till lunchdebatterna
är de partier som finns representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen.

Tis–lör 12–20, sön 12–18

Milleniumplatsen

Teckenspråktolkas

Den rutinerade journalisten Britt-Marie
Mattsson leder debatterna.

Drag på scenen
med King2King
på sin fjärde världs
För första gången möts
turné – SLICK world
kungarna som bildar
tour. Leffe är över
duon King2King,
huvudtaget ingen
Qarl Qunt och Leif
artist, men har
”Leffe” Holmlöf, på
ändå medverkat
samma scen i en
i 35 shower, allt från
drag- och back-tokonstutsällningar,
back DJ-show. Det är
sexualupplysning, uni
Sofia Södergård och
Helena Engberg som
Den dansante Quarl versitetssammanhang
äntrar scenen transfo
Quant på scen.
och DJ-spelningar.
merade till dragkung
Syntolkas.
arna.
17.30–18.30
Quarl Quant är den dansante
Bältespännarparken,
som är aktiv inom vouge och
Cirkustältet
streetdance och har varit ute
Moto Boy är en av dem som ska tolka David Bowie. ”Min favoritlåt är den jag gör med Augustifamiljen på Kulturkalaset
– superhiten Life on mars”, säger han. Foto: Jeffchat1/Wikimedia

Sverige tolkar
David Bowie

Hyllningsshowen till David Bowie består av en rad svenska artister som
tolkar sina favoritlåtar under ledning av Stefan Sporsén från Augusti
familjen. Vi tog ett snack med en av dem, Moto Boy.
Ta del av göteborgarnas idéer i Jubileumspaviljongen.

Idéer blir verklighet inför
Göteborgs 400-årsjubileum
Kom till Jubileumspaviljongen på

Stora Teaterns parkering och ta
del av hur göteborgarnas idéer
blir verklighet! Här kan du bland
annat uppleva en virtuell åktur
med Göteborgs stadslinbana
över älven, följa utvecklingen av
Jubileumsparken, se dansgruppen
Twisted Feet dansa regndans och
höra jubileumssatsningen Blå
och gröna stråk berätta om den
nyligen invigda Utedansbanan

längs Kvillestråket. Här finns
också ett späckat scenprogram
i form av underhållning samt
möjlighet att träffa representan
ter från Göteborgs Stad för att
prata om stadens utveckling inför
Göteborgs 400-årsjubileum.

Tis–lör kl. 12.00–23.00,
sön kl 12.00–18.00
Stora Teaterns parkering

Moto Boy lovar att ta ton. Och
inte vilken ton som helst, utan
den högsta tonen i Life on mars.
– Jag sjöng låten i Globen och en
visades med att göra den i original
format. Då var jag förkyld och fick
charma till mig applåderna. Men
på Kulturkalaset är det revansch.
Jag kan mumla resten, men den
tonen ska sitta, skrattar han.

Vad är skälet till att du står på
scen under hyllningskonserten?

– När Stefan Sporsén ringer
säger jag alltid ja, man vet att
det är något kul på gång. När det
visade sig att det var David Bowie
som var temat kändes det också
kul. Jag har ingen direkt relation
till Bowie även om jag både
brukar låta och se ut som honom
ibland. Men han var aldrig en

”Ska man tolka
honom måste man
verkligen hitta sin
egen version.”
del av min uppväxt. Det är först
på senare tid jag börjat gräva lite
djupare. Som sångare är han inte
min stil alls, jag är mer melankoli
och romantik. Men jag började
förstå storheten efter ett tag.

Vad gillar du med Bowie?

– Han pushade alltid allting
framåt. Det blev aldrig bekvämt.
Han kunde ha levt på gamla låtar
och meriter men han körde på
med nytt ända in i kaklet. Black
starskivan är skitcool.

Hur är det att tolka en så
unik artist som Bowie?

– Ska man tolka honom måste
man verkligen hitta sin egen
version. Min favoritlåt är den
jag gör med Augustifamiljen på
Kulturkalaset – superhiten ”Life
on mars”. Den är romantisk,
melodiös och den bygger hela
tiden upp mot en peak. Dessutom
har den en känsla av diss. Och,
som sagt. Nu ska jag sätta den där
högsta tonen.
På Götaplatsen får vi se om
han lyckas, där han tolkar Bowie
tillsammans med Daniel Lemma,
Sarah Frey, Dennis Lyxzén, VAZ, Daniel Boyacioglu och hemliga gäster.

Kl. 21.30–23.00
Götaplatsen

Florent & Justin gör
rullstol till danstillbehör

Sofia Karlsson
med gäster

Hyllade Sisters
of Invention

Här har vi duon som förvandlar
rullstolen från transportmedel till danstillbehör. I fjol slog killarna igenom
i finalen av La France a un incroyable
talent (Talang i Sverige). Deras bud
skap om frihet och jämlikhet genom
rörelse sprids kontinuerligt vid varje
föreställning över hela världen.

Sofia Karlsson är en fyrfaldigt
Grammisbelönad sångerska, låtskrivare
och producent som rör sig fritt i folkmusikgenren. 2015 släppte hon julalbumet Stjärnenätter tillsammans med
Martin Hederos. Nu gör de gemensam
sak igen – denna gång med den svenska countryrockens mästare Christian
Kjellvander som gäst.

Improvisatörerna och instrumentalisterna Malin och Karolina Almgren
har hyllats i hela Europa för sitt unika
sound. Deras musik beskrivs som
färgstark och svängig samtidigt som
den är poetisk och sårbar. Fokus ligger
på starka melodier och rytmer, alltid
med en personlig prägel.

Kl. 21.00–21.10
Götaplatsen

Florent och Justin slog igenom i den
franska varianten av Talang.
Foto: Nicolas Gouhier

Kl. 19.00–20.00
Götaplatsen

Sisters of Invention har hyllats i hela
Europa.

Kl. 21.15–22.00
Bältespännarparken,
Cirkustältet

Välkommen till
GöteborgsOperan
under Kulturkalaset!
Måndag 13/8
10.00

Tisdag 14/8

13.00, 14.00 (eng) & 15.00

Onsdag 15/8

13.00, 14.00 (eng) & 15.00
19.00

Torsdag 16/8
11.30

13.00, 14.00 (eng) & 15.00
18.00

Fredag 17/8

13.00, 14.00 (eng) & 15.00
19.00

Lördag 18/8

12.30
13.00, 14.00 (eng) & 15.00

Söndag 19/8

12.30
14.00

15.00 - 17.00

Biljettsläpp*
Ett begränsat antal biljetter till samtliga Kulturkalas-evenemang på
Stora scenen släpps via opera.se och i biljettkassan.
Guidade turer bakom kulisserna.

Guidade turer bakom kulisserna.
Konsert. Smakprov ur den nya säsongen. Med solister,
GöteborgsOperans Kör och GöteborgsOperans Orkester.
Konsert. Smakprov ur den nya säsongen. Med solister,
GöteborgsOperans Kör och GöteborgsOperans Orkester.
Guidade turer bakom kulisserna.
Konsert. Förbjudna Stadens kammarorkester, Beijing. Gästspel. Foajén.
Guidade turer bakom kulisserna.
Dans. Untitled black av Sharon Eyal. Med GöteborgsOperans
Danskompani.
Foajékonsert - En hyllning till Bernstein 100 år. Ingår i Europride.
Guidade turer bakom kulisserna.

Årets Näverlur. Foajén.
Göteborgs Pianofestival - Familjeföreställning - Hans och Gretas
Operaäventyr. Opera på lekfullt sätt! Lilla scenen.
Göteborgs Pianofestival - Festivalkonsert, Foajén.

*Alla aktiviteter har fri entré, vissa har begränsat antal platser och kräver biljett.
Biljetterna släpps respektive dag på opera.se, 031-13 13 00 och i biljettkassan.
För mer information se opera.se.

GöteborgsOperans huvudsponsorer: Göteborgs Hamn SKF Volvo
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Program

Tisdag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

12.00–
19.30

Rädda Djuren-klubben
Skapa djurbilder och lär dig mer om djur. Arr: Djurens rätt

15.00–
17.00

Bli tv-reporter för Barnens Kulturkalas för en dag
(för dig från 8 år)
Prova på hur det är att jobba på en tv-redaktion.

17.00–
19.00

Bli tv-reporter för Barnens Kulturkalas för en dag
(för dig från 8 år)
Prova på hur det är att jobba på en tv-redaktion.

Lagerhuset
Trallfonsar
12.00–
12.15
Visor om Alfons Åberg. Arr: Alfons Åbergs kulturhus

Barn & familj
D rot tn i n g s i lvias bar n - o c h u n g d o m s s j u kh u s
Prinsen och Pojken
11.00–
11.20
(för dig 3–6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater
EuroPride
E u ro pr i d e par k
14.00–
Drop in-bröllop
19.00
Vig er på EuroPride!
EuroPride
G öte b o rg s ko n stm u s e u m
10.30–
Knattevisning
11.00
(för dig 3–6 år, begränsat antal platser)
En lekfull visning för de allra yngsta på Göteborgs
konstmuseum

13.30–
14.00

Prinsen och Pojken
(för dig 3–6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater
EuroPride

14.30–
15.00

Prinsen och Pojken
(för dig 3–6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater
EuroPride

15.30–
16.00

Prinsen och Pojken
(för dig 3–6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater
EuroPride Teckenspråktolkas

17.00–
17.40

Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus

18.00–
18.40

Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus

Palmhuset
12.00–
Få ditt porträtt målat
18.00
Kultursommarjobbarnas bildkonstgrupp
skapar konst av dig

kro n h u s går d e n
11.00–
Rita ett smycke eller glas och vinn det
18.00
(för dig upp till 15 år)
Teckningstävling på Lerverk Butik & Galleri

12.00–
19.30

Lär dig mer om djur i Palmhuset!
Tipspromenad med intressanta och
roliga fakta om djur. Arr: Djurens rätt

12.00–
19.30

Modelejon och Katla
En fotoutställning av Kulturlabbet

På stan
13.00–
Pride i Flunsåsparken
21.00
Flunsåsparken, Sockenvägen 24, 400 72 Göteborg
EuroPride

Partners och aktiviteter
12.00–
Bajsbasket och en annan sorts gröt
19.30
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Tr äd går d s fö r e n i n g e n

12.00–
19.30

Alfons åbergs kulturhus
10.00–
Öppet hus med fri entré på Alfons Åbergs Kulturhus
16.45
Insläpp kl 10, 11, 13, 14, 15 och 16 (begränsat antal platser)

Barnens Byggskola
(för dig från 5 år)
Snickra och skapa efter egen fantasi med NCC

12.00–
19.30

Glassglädje för alla barn
Triumfglass sprider glassglädje

12.00–
19.30

Göteborg, vår stad, en grön stad för barnen
Hyresgästföreningen Centrum

12.00–
19.30

Scouternas by
Äventyr och pyssel med Göteborgs scoutdistrikt

Bokskogen
Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
12.00–
Bibliotekarierna läser saga på svenska.
15.00
EuroPride		
12.00–
19.30

Regnbågsbibblans bokbytarlådor
Byt dina utlästa böcker mot nya spännande böcker

12.00–
19.30

Är du en elefant i bilen?
Trafiksäkerhet med NTF Väst

12.00–
19.30

Foto- och utklädningshörna
Klä upp dig för kameran och ta kort i vår fotoautomat
med gratis utskrifter. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

17.00–
18.00

Lägermusik med Scouterna i Göteborg
Göteborgs scoutdistrikt

12.00–
19.30

Gör din egen Prideflagga
Ta med till paraden. Arr: Regnbågsbibblan		
EuroPride

12.00–
19.30

Träscenen
Prova på Wing Chun Kung Fu (för dig från 4 år)
12.00–
Martial Arts Centre Göteborg
14.45
15.00–
15.45

Kultursommarjobb på Träscenen
Ingen show är den andra lik

Nagellacksverkstad
Måla och smycka dina naglar. Arr: Regnbågsbibblan

16.00–
17.00

Funkykidz (för dig 2–8 år)
Prova på barndans i dansglädjens tecken		

12.00–
19.30

Smycka din egen läsdagbok
Läsdagbok i present från Regnbågsbibblan
EuroPride

17.00–
18.00

Bliss Dance Academy (för dig 8–14 år)
Prova på att dansa street och disco

13.00–
13.30

Dagens queerbok
Bibliotekariernas val av mäktiga berättelser. Arr: Regnbågsbibblan

18.30–
19.30

Vinga Rockers Linedance (för dig från 10 år)
Lär dig en enklare nybörjardans

17.00–
18.00

Skrivarverkstad med Sara Lövestam
(för dig 9–12 år)
Stjärnförfattarens bästa skrivtips. Arr: Regnbågsbibblan

Stora cirkustältet
Varieté GBG
12.00–
En vaudeville där vad som helst kan hända
12.45
13.30–
14.00

Familjeföreställningen Farfars mammas soffa
En resa genom tid och rum. Arr: Staden där vi läser och Alfons
Åbergs Kulturhus

15.00–
15.30

Allsång med Radioapan och Yankho
Barnradion Sveriges Radio
Syntolkas

15.30–
16.00

Idolträff med Radioapan
Barnradion Sveriges Radio förevigar mötet och du
får med dig en bild hem		

Entré mot Slussgatan
13.00–
Träd fram! (för dig från 6 år)
16.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst
14.15–
Träd fram! (för dig från 6 år)
14.45
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst
16.00–
Träd fram! (för dig från 6 år)
16.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst

16.30–
17.10

Made in Kouglistan
Akrobatisk teater från Kanada

17.45–
18.30

Varieté GBG
En vaudeville där vad som helst kan hända
Teckenspråktolkas 		

12.00–
19.30

Min konstbok!
Skapa en egen bok med Göteborgs konstmuseum

Framför palmhuset
12.00–
Boostpalatset – skapa din drömoutfit
19.30
(för dig från 5 år, insläpp varje timme)
Presenteras av Västarvet med stöd av EuroPride

12.00–
19.30

Växtverkets återvinningspyssel
Lär dig mer om ekosystemet, växter, grönsaker och mycket
mera

14.00–
19.30

Ge liv till lerfigurer med animation
(för dig från 10 år)
Gör animationsfilm med Kulturskolan Östra Göteborg

bryggan
Passalen i kanalen
12.00–
Alla kan segla – prova på du med!
19.30
Entré mot bältespännarparken
12.00–
Tappat bort ett barn eller en vuxen?
Civilförsvarsförbundets och FRG frivilliga resursgrupp hjälper dig
19.30
12.00–
22.00

12.00–
19.30

Föreviga ditt Kulturkalasbesök med festliga foton
Mysig husvagn med fotoautomat. Arr: My Photobooth

Regnbågsbyn
Alla är välkomna! Arr: Västarvet

EuroPride

EuroPride

Växthuset
12.00–
Barnens Second Hand med Emmaus Björkå
19.30
Hållbart mode för barn		

Workshoptältet
12.00–
Wellpapp wonderland
17.00
Bygg vad du vill i wellpapp

Design & slöjd
kro n h u s går d e n
11.00–
Utställning av tenn från Jokkmokk
Lerverk Butik & Galleri
18.00
11.00–
18.00

Utställning: Tankar om ljus och mörker
Lerverk Butik & Galleri

12.00–
19.00

Nyfiken på steampunk?
Utställning och försäljning på Butik Minerva

12.00–
14.00

Prova på att dreja
(biljett krävs, hämtas på plats kl 12 varje dag)
Dreja med Bäx Krukmakeri

12.00–
18.00

Prova på smyckesmide
(biljett krävs, hämtas kl 11–12 varje dag)
Hos Stefan Salomonsson Handmade Jewellery

12.00–
16.00

Utställning av läderaccessoarer
med kända Göteborgsmotiv
Hos Laura Didion

Fest & mingel
Arti ste n – li n d g r e n sale n ( A3 0 2 )
18.00–
Häng med HBTQ-humanisterna
19.30
Samtala och diskutera över en fika
EuroPride
B e e bar
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
01.00
Bar och klubb med gäster och uppträdanden (från 22 år)
E u ro pr i d e par k
15.00–
Silent Disco VR
16.00
Brewhouse + OutHere + Tentakel
18.00–
21.00

Häng med Hänget hos West Pride Ung
Kom och pyssla, fika eller bara häng

Film & foto
Arti ste n – li n d g r e n sale n ( A3 0 2 )
15.00–
SAFE filmvisning och samtal
17.00
Dokumentärfilm och samtal om psykisk ohälsa bland barn med
transidentitet EuroPride
E u ro pr i d e par k
12.00–
Kärlek och äktenskap
21.00
Fotoutställning EuroPride
F i lm stad e n b e rgaku n g e n
21.30–
Filmvisning av Amatörer****
23.30
(biljett krävs)
Arr: SF Bio och Göteborg Film Festival

Syntolkas

På stan
Utställning: Porträtt av min pappa Kamilla
10.00–
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter
20.00
EuroPride

! Biljettinfo

Alla biljetter är gratis

* Biljett finns att hämta i Higabs bod på Kronhusgården en timme före
programstart.
** Biljett finns att hämta vid Remfabriken på Åvägen 15 i Gårda en
timme före programstart.
*** Biljett finns att hämta vid trappan till Pedagogens A-hus mot Västra Hamngatan 30 minuter före programstart.
**** Max två biljetter per person hämtas i biljettkassan där filmen
visas. Biljetter börjar delas ut 30 minuter före filmstart. Respektive
films åldersgräns gäller.
***** Biljetterna släpps kl 12 dagen före. Boka på Kulturpunkten.nu,
031-368 32 99 (mån-fre kl 11-18) eller på Kulturpunkten på Stora
Teatern. Om biljetterna inte hämtas senast en halvtimma innan utsatt
avgångstid, makuleras din reservation.
****** Biljetterna släpps kl 12 dagen före. Boka på kulturpunkten.nu,
031-368 32 99 eller på Stora Teatern. Biljetterna hämtas senast en
halvtimme innan utsatt avgångstid.
******* Biljetter släpps kl 10 på opera.se och tel 031 13 13 00, samt i
Göteborgsoperans biljettkassa kl 12 (på torsdagen öppnar biljettkassan kl 10).

Ta med en vattenfl
flaska
På Kulturkalaset finns vattenposter utplacerade med
friskt och gott kranvatten.
Engångsfritt Kulturkalas
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Historia & samhälle

12.00–
20.00

Musselbarens popup-restaurang
Smaka på Västsverige

J u b i le u m s pavi l j o n g e n – Göte b o rg 4 0 0 år
12.30–
Öppen för världen – då som nu
12.50
Nedslag i Göteborgs internationella historia
Teckenspråktolkas

15.00–
16.00

I blåmusslans sällskap
Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla

18.00–
19.00

Blåmusselskola
Lär dig om blåmusslor. Musselbaren, Smaka på Västsverige

15.00–
15.45

Artdom – konstprojektet som förde
samman kvinnor från olika kontinenter
Hur tolkas egentligen de mänskliga rättigheterna bortom
kulturella gränser?

Green corner
12.00–
Culture Kitchen
22.00
Stadslandet och ABC presenterar matentreprenörer som lagar
mat från göteborgska världen.
12.00–
22.00
12.00–
17.00
15.00–
17.00

Vegetarisk inspiration
Matlagningsworkshop med Medveten Grön

M e d i c i n h i sto r i s ka m u s e e t
12.00–
Museikryss
16.00
Kryssa dig fram genom medicinhistorien

17.00–
18.30

Vet du hur man gör en curry från Ghana?
Testa matlagning med Culture Kitchen

19.00–
20.30

Workshop Somalisk Anjeera
Culture Kitchen provar matlagning

E u ro pr i d e par k stag e
Stand-Up
19.45–
Med bland andra Petrina Solange och Emma Knyckare
21.15
EuroPride Teckenspråktolkas

Konst & arkitektur
Göte b o rg s ko n sthall
11.00–
Mounir Fatmi – 180° Behind Me
18.00
Utställning på Konsthallen

Kro n h u s går d e n
12.00–
Utställning Transition - Coming Home
19.00
På Q´ente Atelje
EuroPride

SPECTRUM, konstutställning
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Göteborg
EuroPride

10.00–
20.00

Utställning: Så minns vi, finns vi
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås
EuroPride

Vernissage EuroPride 2018 Göteborg
EuroPrides officiella konstutställning
EuroPride

Li s e b e rg – sto r a s c e n e n
20.00–
Bananarama
21.30
EuroPride

Med punkig attityd och poppigt sound blev 80-talstrion Bananarama snabbt ett musikfenomen. Trion som består av Sara Dallin,
Siobhan Fahey och Keren Woodward gick till historien med 10
släppta album, 30 miljoner sålda skivor och ett världsrekord
i Guinness rekordbok. Ikväll kan du se Bananarama på Stora
scenen på Liseberg. Gratis inträde efter klockan 17.
Sto r a te ate r n - o m r åd e t – m i lle n i u m pl at s e n
21.00–
Disco – Arabica
23.00
Språkdisco
Tr äd går d s fö r e n i n g e n – sto r a c i r ku stälte t
22.15–
Världens Band
23.00
13 musiker, sex länder, tre kontinenter, ett band

Bälte s pän nar par ke n – c i r ku stälte t
19.45–
Popkollo: live på scen
20.45
Nyskapad musik framförd av Popkollos deltagare

Partners & aktiviteter

22.15–
23.00

Sisters of Invention
Presenteras av kulturföreningen Bunkern
Corpo – gränslös improvisationsmusik
Presenteras av kulturföreningen Bunkern

Arti ste n – Ö ste r li n g sale n (D 5 0 4)
15.30–
Queer merengue – workshop för alla
16.15
Prova på queer merengue med QueerSalsa Stockholm		
EuroPride
17.00–
17.45

D rot tn i n gto rg e t
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg

ENDAST män! Prova merengue
Workshop med Peter och Johan
EuroPride

Bälte s pän nar par ke n
12.00–
AKF Göteborg och Hangulskolan i Göteborg
20.00
Information om Koreas kultur
12.00–
20.00

Artcaching – Rundqvist & Co
Gör ditt eget konsttryck med trästilar och klicheér

15.00–
15.45

Mimmi & Anniemal
Elektronisk popduo med ett icke heteronormativt perspektiv
EuroPride

12.00–
20.00

Fixarfest
Fixa, pyssla och laga dina gamla grejor – för en gladare planet.
Arr: Räkna till 10

16.15–
17.00

Sanna Hansson & The Swatchmen
Jazzig cabaretpop klädd i fransar, tyll och hängslen

12.00–
20.00

22.00–
23.00

Mashrou’ Leila
Ett öppet queert indierockband från Libanon

Framtidens boende – gemenskap,
trivsel och goda grannar
Känn dig som hemma hos Framtidenkoncernen

12.00–
20.00

Göteborg Energi - ett energibolag för alla
Vad är mångfald för dig? Vilken fråga är viktigast för dig?

12.00–
20.00

Göteborgs fem kulturhus – fullspäckat program
Workshops, musik, dans, film och lunchdisco

12.00–
20.00

Inte alltid släkt, men familj
Familjehem Göteborgs Stad

12.00–
20.00

Lidköping vid Vänern
Upptäck Lidköping! Här finns vatten, liv och driv

12.00–
20.00

Metro HairBar
Skapa festfrisyren med Metro

EuroPride

EuroPride

Götapl at s e n
17.30–
Liamoo
18.15
Idol + Melodifestivalen = sant		

vär ld s ku ltu r m u s e e t
HELA STADENS GALLERI
11.00–
En del av Göteborgs 400-års jubileum
23.00

Sofia & the babes
Soul och schysst pop

B r u n n s par ke n
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg

E u ro pr i d e par k stag e
Sister King
14.00–
14.30
Sister King är tillbaka med ny singel och EP under inspelning
EuroPride

Stad s b i b li ote ket – ut ställn i n g s halle n
14.00–
Pride Art Exhibition
21.00
Konstutställning med svenska och internationella konstnärer
EuroPride
14.00–
15.00

På stan
12.00–
Stans snabbaste svinnsoppa
20.00
Stärk dig själv och miljön med soppa gjord på räddade
grönsaker. Håll utkik efter cykeln på festivalplatserna.
Arr: Resursresturangen

21.15–
22.00

På stan
11.00–
Pride på museet – varierande sexualiteter
17.00
och kön i djurvärlden
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10 Göteborg
EuroPride
17.00–
20.00

G u staf Ad o lfs to rg
10.00–
International Street Market
20.00
Smaka på världen

Musik

Göte b o rg s ko n stm u s e u m
11.00–
Konstutställningen Det universella språket.
18.00
Efterkrigstidens abstrakta konst, Öppen visning

20.00–
21.30

Container Kitchen
Här får idéer inom mat ta plats
Stadsodlingssafari
Upptäck Göteborgs odlingsvärld med Stadsnära Odling, samling
klockan 12 i Green Corner

Kro n h u s går d e n
12.00–
Släkt- och hembygdsforska i Göteborg
19.00
Ta reda på var din släktsaga börjar med Göteborgs
Hembygdsförbund

Humor

Ku n g s p o rt s pl ate n/ö str a ham n gatan 4 5
Gothenburg Fringe showcase
18.00–
Poesi, musik och performing art
19.45

19.00–
20.00

Sofia Karlsson med gästartister
Martin Hederos och Christian Kjellvander

Litteratur

21.30–
23.00

Sverige tolkar David Bowie
Musikalisk hyllning av en ikon

På stan
13.30–
HBTQ-quiz med Biskopsgårdens bibliotek
14.15
Vårväderstorget 3, 418 31 Göteborg EuroPride

Har ry hjö r n e s pl at s
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg

12.00–
20.00

Min Ort
Träffa föreningen som vill ena orterna och ungdomarna

12.00–
20.00

Parkeringslösningar för företagskunder
Parkering Göteborg

J u b i le u m s pavi l j o n g e n – g öte b o rg 4 0 0 år
20.00–
Jubileumslounge med DJ Lady Louise
23.00
Dancehall, afrobeats, hiphop och r’n’b

12.00–
20.00

Pärla regnbågens färger
Svensk Direktreklam

10.00–
19.00

Utställning om författare
och böcker med hbtq-tema
Kärra bibliotek, Kärra Centrum 21, Hisings Kärra

Marknad
Bälte s pän nar par ke n – g r e e n c o r n e r
12.00–
Göteborgs Skafferi
20.00
Lokal grönsaksmarknad

EuroPride

Kro n h u s går d e n
16.00–
Livemusik på Café Kronhuset
20.00
West Jazz spelar lättlyssnad, glad, svängig och dansant musik

Green corner
17.30–
Invigning av Engångsfritt Kulturkalas
18.30
Dansa till diskhits
E u ro pr i d e Par k Stag e
18.00–
Öppningsceremoni EuroPride Park
19.30
Vi firar öppningen av EuroPride Park Göteborg
EuroPride

Heden
12.00–
Loppisfestival – bagageloppis
20.00
Lönsamt, roligt och bra för miljön!

Ta med en matlåda!

Mat & dryck

På Kulturkalaset kostar det mer om
du inte har egen låda och
mindre om du har det.

J u b i le u m s pavi l j o n g e n – g öte b o rg 4 0 0 år
00.00–
Hela stadens galleri
24.00
Faces of youth – det är vi som är Ungdomssatsningen
12.00–
100 människor – 100 berättelser
Var med och skapa berättelsen om Göteborg tillsammans!
18.00

Engångsfritt Kulturkalas

12.00–
19.00

Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Blåmusselskola
13.00
Lär dig om blåmusslor. Musselbaren och Smaka på
Västsverige

Göteborgs stadslinbana binder ihop staden
– ta en tur längs planerad väg
Ställ frågor till Trafikkontoret och Västtrafik
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Program: Tisdag
J ub i le u m s pavi l j o n g e n – g öte b o rg 4 0 0 år
12.00–
Vad vill du berätta i världens längsta konstverk?
16.00
Kanske blir ditt budskap uppmålat på en parkbänk längs 21 km
konst
12.00–
YESBOX – Home of entrepreneurs
18.00
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer
13.00–
17.00
13.00–
19.00
13.30–
13.45

Bygg ett insektshotell
Göteborgs Stads naturpedagoger hjälper dig
Ta dig runt på egen hand i 1600-talets Göteborg
Upplev gator och torg i ett historiskt perspektiv du aldrig sett
förut!
Arbetslösa ungdomar sätter färg på Göteborg
Sätt färg på Göteborg informerar om 21 km konst
Teckenspråktolkas

17.30–
18.30

Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg
Vad händer under Göteborgs Stadstriennal 19–22 september?
Göteborgs Stads kultursommarjobbare
bjuder på underhållning

19.00–
19.30

Vernissage: Faces of youth
Det är vi som är Ungdomssatsningen

16.00–
16.20

På stan
10.00–
Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
12.00
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 8-12 år), anmälan krävs
EuroPride
14.00–
16.00

Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 14-16 år) anmälan krävs
EuroPride

Sto r a te ate r n - o m r åd e t
Milleniumplatsen
10.00–
Skicka riktiga vykort helt gratis
22.00
Testa PostNords app i infotältet
14.00–
19.00

Skarpt Läge i informationstältet
Få hjälp med ditt CV och att söka jobb

Parkeringen
14.00–
Street Games
Prova nya sporter oavsett ålder och nivå
20.00

Seminarium, visning
& samtal
Arti ste n
sal c310
Vad innebär Västra Götalandsregionens
14.15–
16.00
hbtq-diplomering?
Samt en hearing för ett forskningsprojekt
EuroPride
16.30–
17.30

Förr var regnbågen röd
En föreläsning med Olov Kriström. Arr: Vänsterpartiet
EuroPride

Lindgrensalen (A302)
What’s The Fack!
12.30–
En fotoutställning
14.00
EuroPride
17.45–
19.15

De kallar mig bög. Från kränkt till inspiratör
En föreläsning med författaren David Zaar
EuroPride

Lingsalen (A505)
Mannen som inte visste hur han skulle vara man
11.00–
12.00
och var tvungen att dö
En föreläsning om normer, vikt och trans
EuroPride
17.00–
18.00

Barn tillkomna genom värdmoderskap
Ska de inte ha rätt till sina föräldrar? Ett seminarium
EuroPride

18.30–
19.15

Ung och BDSM-utövare
Samtal med RFSL Ungdom och Skeiv Ungdom
EuroPride

15.00–
15.30

Prova på och förstå syntolkning med Syntolkning Nu
I samarbete med Teatercentrum Väst och Stolt Scenkonst

17.00–
17.30

Prova på och förstå syntolkning med Syntolkning Nu
I samarbete med Teatercentrum Väst och Stolt Scenkonst

Caro lu s d u x
15.00–
Visning av Carolus Dux*** (biljett krävs)
19.00
Arr: Higab. Visningar: 14-15, 15–16, 16–17, 17–18 och 18–19
D i c ki n s o n s k a pal at s e t
17.00–
Öppet palats på Dicksonska
19.00
Arr: Higab
Eu ro pr i d e par k
12.00–
Regnbågspromenad
22.00
Promenera och diskutera med dina vänner
EuroPride
15.00–
15.45

Vad kan RFSL som utbildningaktör göra för din
arbetsplats?
Ställ frågor om våra olika verktyg
EuroPride

Anna Ahlund, författarbesök
Tuve Bibliotek, Tuve torg 5, 417 Götebog
EuroPride

18.00–
20.00

Checkpoint Göteborg – Testa dig för hiv och syfilis på 15 minuter
RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6 EuroPride

R åd h u s et
17.00–
Visning av Rådhuset – Gunnar Asplunds tillbyggnad*
19.00
(biljett krävs)
Arr: Higab Rådhuset. En visning 17–18, en visning 18–19
Stad s b i b li ote ket
Hörsalen
10.00– Tema psykisk ohälsa för olika grupper
11.30
Uppföljning från tidigare år
EuroPride

Tillräckligt trans?
Ett panelsamtal mellan transpersoner om trans
EuroPride

Eu ro pr i d e par k stag e
12.30–
Valdebatt med Britt-Marie Mattsson – val 2018
13.30
Stadsplanering och Västlänken

15.00–
16.30

Reflections – Michael Brown
Föreläsning om psykisk ohälsa, självskadebeteende och
självmordsförsök
EuroPride

F i r st h ote l g
11.00–
Vernissage – art exhibition
17.00
Selflove, av Diana Wahlborg

17.15–
18.15

En diskussion: Hur rädda ska vi vara?
Extremhögerns hot mot HBTQ-rörelsen
EuroPride

19.00–
20.00

Psykisk hälsa och migration – lyssna på en inspirerande
livsberättelse
Om krigsdrabbade Syrien och posttraumatiskt stressyndrom
Teckenspråktolkas

Fo lk te ate r n
14.00–
Kom och häng i huvudet på Folkteatern
18.00
Rundtur (klockan 15) och visning inne på teatern

G ÖTAPLAT SEN
Konferencier Etzia
17.30–
Danchallstjärnan är dagens konferencier
23.00
18.45–
19.00

Mellansnack
Dagens kultursamtal: Delar av ensamblen från “Vår tid är nu”
intervjuas

21.10–
21.30

Kulturkalasets invigning
Med bland andra kommunstyrelsens ordf Ann-Sofie
Hermansson och 2:e vice ordf Jonas Ransgård. Invigningstalare:
poeten Yasmin Omar Teckenspråktolkas

G ÖTE B ORGS KONSTM U SE U M
14.00–
Se mer – se queer!
14.30
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride
15.00–
15.30

Se mer – se queer!
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride
På engelska

G ÖTE B ORGS r e m fab r i k
16.00–
Visning av Göteborgs Remfabrik** (biljett krävs)
17.00
Arr: Higab
G ÖTE B ORGS o pe r an
Guidad visning på GöteborgsOperan
13.00–
15.45
******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna. En visning 13-13.45, en visning
15–15.45
14.00–
14.45

Guidad visning på GöteborgsOperan
******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna.
Visning på engelska

Kro n h u s går d e n
14.00–
Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
19.00
(biljett krävs)
Arr: Higab. En vandring 14–15, en vandring 18–19.
16.00–
19.00

Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
Arr: Higab. En visning 16–17, en visning 18–19

L an d sar kive t
13.30–
Trans på jobbet, hur går det?
14.15
Ett seminarium om hur det är att vara trans på jobbet
EuroPride

Unga transbarn och deras viktiga vuxna
Ett seminarium om att stötta transbarn
EuroPride

Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Psykiska olikheter – lika rättigheter
20.00
Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring
psykisk ohälsa

16.00–
17.00

Hur bygger vi ett hållbart arbete efter en
hbtq-certifiering?
Samtal om att upprätthålla likabehandlingsarbete
EuroPride

Cirkustältet
12.15–
Prova på och förstå syntolkning med Syntolkning Nu
12.45
I samarbete med Teatercentrum Väst och Stolt Scenkonst

17.30–
18.30

Gillis Edman familjejuridik i regnbågsfärger
HBTQ-certifierad familjejurist guidar till en tryggare framtid
EuroPride

19.00–
20.00

Regnbågshjältar
Om att komma ut och hoppa långt
EuroPride

Hur mår den queera scenkonsten idag?
Presenteras av Scensverige, Stolt Scenkonst
och Teatercentrum Väst

16.00–
17.00

13.45–
14.30

14.45–
15.30

14.00–
14.45

På stan
Pride på museet – guidad introvisning
14.00–
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10
14.45
EuroPride

Trappscenen
Hur förändrar vi homofobiska lagar
14.00–
Seminarium med HBTQIA-aktivisten Jason Jones
15.30
EuroPride
På engelska
16.00–
17.30

Förtryck och frigörelse genom spel
Speldesignern Hugo Drakemyr talar om det normkritiska
rollspelet Assie
EuroPride

18.15–
19.15

Uppläsningar och släpp av Författarcentrums litterära
höstprogram
Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Kristofer Folkhammar och Elias
Ericson
EuroPride

Sto r a te ate r n - o m r åd e t – M i lle n i u m pl at s e n
12.00–
Demokratitorget – val 2018
20.00
Träffa politiker

Teater, varieté & dans
Arti ste n – li n d g r e n sale n ( A3 0 2 )
10.45–
Det här är hbtq-cosplay
11.30
Cosplay show med Sverok Väst
EuroPride
Bälte s pän nar par ke n – c i r ku stältet
12.15–
Stolt scenkonst i Bältespännarparken
Scenkonstkalas med HBTQ+ perspektiv
18.30
EuroPride
12.45–
13.30

Den onda, den goda, den snygga
Lesbisk western-fars av Robin N Spegel
Syntolkas EuroPride

15.30–
16.45

Hetero – improviserad humor om heterosexuella
Presenteras av Scensverige, Stolt Scenkonst och
Teatercentrum
Syntolkas

17.30–
18.30

King2King – en drag ’n’ DJ-show
Presenteras av Scensverige, Stolt Scenkonst
och Teatercentrum Syntolkas

Eu ro pr i d e par k stag e
13.30–
Teater Phantastisk
13.45
Dansuppträdande
EuroPride
Götapl at s e n
21.00–
Florent & Justin
21.10
Frihet genom dans

Syntolkas

Stad s b i b li ote ket – tr app s c e n e n
19.45–
Teater Kattma
20.30
Har alla rätt?
EuroPride
tr äd går d s fö r e n i n g e n – sto r a c i r ku stältet
20.00–
Hairy Tales - feministisk punkcirkus
21.30
Av och med M.P.A.C.
EuroPride

2018

2019

2020
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höjdpunkter

Onsdag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Nutida klezmer med många influenser
Göteborgskvartetten Zimmes har influerats av traditionell judisk musik

med punk, rock och popinslag. Detta flätas ihop med ljud från Balkanländerna och östra delar av världen till ett kulturrikt unikt musikaliskt sound.
Neo-Klezmerbandet Zimmes kräver att olika genrer och musikkulturer ska
krocka på ett lekfullt men också passionerat sätt och det kommer att svänga rejält när gruppen uppträder för hemmapubliken. Var beredd på allt från
drama, vemod, sorg och kärlek till extas.

Kl 15.15–16.00

Bältespännarparken, Cirkustältet

Zimmes utlovar sväng.

Livepodd: Snedtänkt – om
superhjältarnas barndom
Radioprofilen, På Spåret-deltagaren och poddkändisen Kalle Lind
spelar in sin podd Snedtänkt live i Bältespännarparken.
Kalle Lind har gjort sig känd
genom sin podd Snedtänkt, där
han sedan 2014 bjuder in gäster
som snöat in på udda fenomen,
obskyra eller oansenliga ämnen,
”de är helt enkelt nördar”, som
Kalle själv säger.
– Idén är att bjuda in lyssnaren
till annorlunda ämnen och få den
att förstå varför de ämnen som
tas upp faktiskt är något som är
intressant, roligt och som många
kan relatera till.
Under Kulturkalaset bjuder
han in serietecknarna, skräp
kulturantroprologerna David
”Muralgranskaren” Nessle och
Johan ”Kapten Klara” Wanloo.
Vad de kommer prata om är

”Fördelen är att
man får respons
från publiken.”
oklart. Att de inte kommer att
hålla sig till ämnet är solklart.
Men arbetsrubriken på live
podden är superhjältar och mer
specifikt deras barndom.
– Det blir mycket snack om
1930- och 1940-talen och super
hjälteseriernas födelse. När man
hör ämnet kanske man tänker att
”det här är inget för mig” men det
är det. Det är dessutom ett ämne
som ligger våra gäster varmt om

19–28 OKTOBER

EPIFÓNIMA

CIRKUS
CIRKÖR
Foto: Klara G

Nycirkus som utmanar traditionella
hierarkier, i regi av Tilde Björfors.

Biljetter: 031-368 32 99 / storateatern.se

hjärtat, för att uttrycka sig diplo
matiskt, säger Kalle.

Hur skiljer sig livepoddformatet
från en vanlig poddinspelning?

– Det skiljer sig en hel del. Det
finns både fördelar och nackdelar
med att sända live. Fördelen är att
man får respons från publiken.
Nackdelen är att man lätt vänder
sig till livepubliken i stället för
till poddlyssnarna för att roa från
scen. Jag var först skeptisk till
formatet men nu har jag testat
det några gånger och kommer att
fortsätta att göra det även efter
Kulturkalaset.
Fotnot: Podden kommer att läggas upp,
i något redigerad form, på Sveriges
Radios hemsida.

Kalle Lind spelar in sin podd ”Snedtänkt” live. Foto Linus Höök

Kl. 18.00–19.00

Bältespännarparken, Cirkustältet
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The Selecter

Ökenlandskapets soundtrack

The Selecter frontas av den karismatiska

Gruppen 3HATTRIO spelar amerikansk ökenmusik – men inte

sångerskan Pauline Black och kommer att bjuda
på sällan skådat ös. Hits som Three Minute Hero,
Missing Words och On My Radio kommer att ombilda
Götaplatsen till en kokande festplats där traditionellt
möter punk. Sätt på dig dansskorna och bered dig
på fest!

i betydelsen dålig. Det är snarare en enkel beskrivning på ett
komplext sound. Bandet är rotat i närheten av öken- området
Zion National Park i Utah och deras tolkning av landskapet
återspeglas i deras musik. Lyssna på deras nyskapande musik
som är en blandning av elektroniska ekon av akustiska instrument och amerikansk folkmusik.

Kl. 22.00–23.00

Kl. 20.45–21.45

Götaplatsen

Bältespännarparken

Avatar lovar extravagans i hemstaden
Göteborgska AVATAR har de
senasteåren rönt en enorm fram
gång internationellt, framförallt
i USA. Vi har börjat vänja oss vid
att se dem på förstasidorna av de
utländska hårdrockstidningarna
och på de stora festivalerna. Nu
är det äntligen dags för bandet
att kliva upp på Kulturkalasets
största scen och få ta emot hem
stadens jubel. Vi tog tempen inför
konserten med hjälp av Johannes
Eckerström, sångare i Avatar.

Vad är det mest kulturella ni
någonsin gjort?

Kl. 20.00–21.00
Götaplatsen

– Fått bidrag.

Vad kan vi förvänta oss på scen?

– Punktlig start- och sluttid,
välklippta naglar och putsade
skor. Ett framträdande värdigt en
kung.

Hur känns det att spela på
Kulturkalaset i hemstaden
Göteborg?

– Det går inte att komma ifrån
att det är speciellt att spela i sina
hemtrakter och det gör att vi
alltid kräver något extra av oss
själva när det vankas västkust.
Att det är Götaplatsen gör också
att vi kan bocka av ytterligare
några kvadratmeter av stan vi
inte spelat på förut, och det är
kul.

Hänförande soul med Janice

Snabbt, spännande, överraskande och roligt. Impro
visationsteater bjuder på stor underhållning för
både publik och för dem som står på scen på 2Lång.
Under tre dagar kan du njuta av improvisationsteater på kvarters

scenen på 2Lång. Precis som namnet avslöjar handlar det om spon
tan teater där allt kan hända.
– Improvisationsteater är som en fantasibubbla som vem som
helst kan kliva in i, förklarar Frida Sundström, konstnärlig ledare på
Improverket, en av arrangörerna som står bakom tredagarseventet.
Varje dag inleds med en prova på-timme.
– Vi kommer inte dra upp någon ur publiken, publiken är på plats
för att bli underhållen, försäkrar Frida.
Kvällarna består av fyra akter där improvisationsgrupper från
hela Göteborg deltar, från nybörjare till superproffs.
– Dessutom anordnar vi VM i impro där improvisatörer med
olika erfarenheter kärleksfullt tävlar på liv och död, typ.

– Improvisationsteater är roligt och den mest levande teater
formen man kan uppleva eftersom allt hittas på i stunden. Det är
både spännande och jätteroligt att titta på. Det här är ett koncept vi
hoppas kunna utveckla ännu mer framöver och vi hoppas självklart
på succé och mycket publik!

av hela musikpressen som krönte henne till Sveriges nya souldrottning. Janice är den
senaste i raden av stjärnor som fostrats i Tensta Gospel Choir. Med sin soulpräglade
röst har hon både känsla, substans och förmåga att hänföra vem som helst. Musiken är
stämningsfull men emellanåt också blytung.

Götaplatsen

Improvisation på 2Lång

Varför ska publiken komma och titta på er?

Nyligen släppte soulsångerskan Janice debutalbumet Fallin’ Up. Albumet har hyllats

Kl. 18.45–19.30

Stor underhållning bjuds det på i dagarna tre på 2Lång.

Janice.

Ons–lör, flera tillfällen per dag

Kvartersscenen 2Lång

HITTA FLYTET!
Göteborg växer och förändras. Det påverkar även trafiksituationen som lätt kan bli lite rörig.
Därför har vi tagit fram appen Parkering Göteborg. Den hjälper dig att korta restiden och hitta
den snabbaste vägen till en parkering. Appen är en av flera lösningar som vi tagit fram för att du
ska kunna hitta flytet i vardagen. Vill du veta vilka de andra är? Besök oss i Bältespännarparken.

Vi finns i ränna
Bältessp nder
parken u set.
la
Kulturka
a
oss så sk
Hälsa på
r!
e
m
a
vi berätt
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Onsdag

14.15–
14.45

Träd fram! (för dig från 6 år)
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst

16.00–
16.30

Träd fram! (för dig från 6 år)
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst

12.00–
19.30

>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Barn & familj
D rottning silvias bar n - o ch ungd o m ssjukhus
Prinsen och Pojken (för dig 3-6 år)
11.00–
Kultursommarjobbare skapar barnteater
11.20
EuroPride
E u ro pr ide par k
Drop in-bröllop
14.00–
Vig er på EuroPride!
19.00
EuroPride
G öteb o rgs ko nstm useu m
Knattevisning
10.30–
11.00
(för dig 3-6 år, begränsat antal platser)
En lekfull visning för de allra yngsta på Göteborgs konstmuseum.
J ubileu m spavilj o ngen – göteb o rg 4 0 0 år
Bli kompisfamilj
17.30–
Upptäck och upplev nya kulturer – kanske i ditt eget
17.45
vardagsrum?
Kro nhusgår den
Rita ett smycke eller glas och vinn det
11.00–
18.00
(för dig upp till 15 år)
Teckningstävling på Lerverk Butik & Galleri
Tr ädgår dsfö r eningen
Alfons åbergs kulturhus
Öppet hus med fri entré på Alfons Åbergs Kulturhus
10.00–
16.45
Insläpp kl 10, 11, 13, 14, 15 och 16 (begränsat antal platser)
Bokskogen

Boostpalatset – skapa din drömoutfit
(för dig från 5 år, insläpp varje timme)
Presenteras av Västarvet med stöd av EuroPride
EuroPride

Framför palmhuset
Regnbågsbyn
12.00–
Alla är välkomna!. Arr: Västarvet
19.30
EuroPride
12.00–
19.30

Rädda Djuren-klubben
Skapa djurbilder och lär dig mer om djur hos Rädda
Djuren-klubben. Arr: Djurens rätt

15.00–
17.00

Bli tv-reporter för Barnens Kulturkalas för en dag
(för dig från 8 år)
Prova på hur det är att jobba på en tv-redaktion

17.00–
19.00

Bli tv-reporter för Barnens Kulturkalas för en dag
(för dig från 8 år)
Prova på hur det är att jobba på en tv-redaktion

Lagerhuset
Familjeföreställningen God Natt, Alfons Åberg
12.00–
Presenteras av Alfons Åbergs Kulturhus
12.15
Teckenspråktolkas
13.00–
13.15

Familjeföreställningen God Natt, Alfons Åberg
Presenteras av Alfons Åbergs Kulturhus
Teckenspråktolkas

13.30–
14.00

Prinsen och Pojken (för dig 3-6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater

14.30–
15.00

Prinsen och Pojken (för dig 3-6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater

15.30–
16.00

Prinsen och Pojken (för dig 3-6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater

17.00–
17.40

Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus

18.00–
18.40

Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus

Palmhuset
Få ditt porträtt målat
12.00–
Kultursommarjobbarnas bildkonstgrupp skapar konst av dig
18.00
12.00–
19.30

Lär dig mer om djur i Palmhuset! Tipspromenad med
intressanta och roliga fakta om djur. Arr: Djurens rätt

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på arabiska
EuroPride
Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på engelska
EuroPride

12.00–
19.30

Modelejon och Katla
En fotoutställning av Kulturlabbet

12.00–
15.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på somaliska
EuroPride

12.00–
19.30

Barnens Byggskola (för dig från 5 år)
Snickra och skapa efter egen fantasi med NCC

12.00–
15.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på svenska
EuroPride

12.00–
19.30

Glassglädje för alla barn
Triumfglass sprider glassglädje

12.00–
19.30

Göteborg, vår stad, en grön stad för barnen
Hyresgästföreningen Centrum

12.00–
19.30

Regnbågsbibblans bokbytarlådor
Byt dina utlästa böcker mot nya spännande böcker

12.00–
19.30

Scouternas by
Äventyr och pyssel med Göteborgs scoutdistrikt

12.00–
19.30

Foto- och utklädningshörna
Klä upp dig för kameran och ta kort i vår fotoautomat med gratis
utskrifter. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

12.00–
19.30

Är du en elefant i bilen?
Trafiksäkerhet med NTF Väst

12.00–
15.00
12.00–
15.00

12.00–
19.30

Gör din egen Prideflagga
Ta med till paraden. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

12.00–
19.30

Nagellacksverkstad
Måla och smycka dina naglar. Arr: Regnbågsbibblan

12.00–
19.30

Smycka din egen läsdagbok
Läsdagbok i present från Regnbågsbibblan
EuroPride

13.00–
13.30

Dagens queerbok
Bibliotekariernas val av mäktiga berättelser.
Arr: Regnbågsbibblan EuroPride

16.00–
17.00

Våra barns identiteter
Camilla Gisslow och handdockan Harry. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

Bryggan
Passalen i kanalen
12.00–
Alla kan segla – prova på du med!
19.30
Entré mot bältespännarparken
Tappat bort ett barn eller en vuxen?
12.00–
Civilförsvarsförbundets och FRG frivilliga resursgrupp hjälper
19.30
dig
Föreviga ditt Kulturkalasbesök med festliga foton
12.00–
Mysig husvagn med fotoautomat. Arr: My Photobooth
22.00
Entré mot slussgatan
Träd fram! (för dig från 6 år)
13.00–
13.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst

Partners och aktiviteter
Bajsbasket och en annan sorts gröt
12.00–
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
19.30

14.00–
15.00

Prova på hiphop-dans med Mpululu Ntuve
Essence of hiphop festival

15.00–
16.00

Håll ett eget liveframträdande på scen
(anmälan från kl 12)
Essence of hiphop festival

16.00–
17.00

DJ Liban spelar musik
Essence of hiphop festival

17.00–
18.00

Prova på dancehall med T-zer, Therese Sahlin
Essence of hiphop festival

18.00–
19.00

DJ Donoso spelar musik
Essence of hiphop festival

Växthuset
Barnens Second Hand med Emmaus Björkå
12.00–
Hållbart mode för barn
19.30
12.00–
19.30

Min konstbok!
Skapa en egen bok med Göteborgs konstmuseum

12.00–
19.30

Växtverkets återvinningspyssel
Lär dig mer om ekosystemet, växter, grönsaker och mycket
mera

14.00–
19.30

Ge liv till lerfigurer med animation (för dig från 10 år)
Gör animationsfilm med Kulturskolan Östra Göteborg

16.00–
17.00

Bli sammanflätad
Hår-happening med M.P.A.C.

Workshoptältet
12.00–
16.00

Kreativ verkstad med t-shirtmålning
Essence of hiphop festival

12.00–
19.00

Graffiti workshop – måla konstverk med sprayfärg
Essence of hiphop festival

12.00–
19.00

Kreativ verkstad med graffitiskissning
Essence of hiphop festival

16.00–
19.00

Kreativ verkstad med musikproduktion
Essence of hiphop festival

Design & slöjd
kro nhusgår den
11.00–
Utställning av tenn från Jokkmokk
Lerverk Butik & Galleri
18.00
11.00–
18.00

Utställning: Tankar om ljus och mörker
Lerverk Butik & Galleri

12.00–
14.00

Prova på att dreja
(biljett krävs, hämtas på plats kl 12 varje dag)
Dreja med Bäx Krukmakeri

12.00–
15.00

Besök GrimArts förgyllningsverkstad
Grimhild Angertuva lägger bladguld och andra bladmetaller på
ramar och reliefer

12.00–
16.00

Utställning av läderaccessoarer
med kända Göteborgsmotiv
Hos Laura Didion

12.00–
18.00

Prova på smyckesmide
(biljett krävs, hämtas kl 11–12 varje dag)
Hos Stefan Salomonsson Handmade Jewellery

12.00–
19.00

Nyfiken på steampunk?
Utställning och försäljning på Butik Minerva

PÅ stan
12.30–
Öppen Europride verkstad
Majkens mötesplats, Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg
16.30
EuroPride

Scenen vid fontänen
Passalen Music Lovers
14.00–
En unik körupplevelse
14.30
15.30–
19.30

Upplev kulturskolan!
Ta del av dans, teater, bild & form, foto, musik

Stora cirkustältet
Varieté GBG
12.00–
En vaudeville där vad som helst kan hända
12.45
Syntolkas
13.00–
13.30

Made in Kouglistan. Akrobatisk teater från Kanada.
Föreställningen spelas utomhus, samling vid Stora cirkustältet

13.30–
14.00

Familjeföreställningen Håry Story
Av och med M.P.A.C.
EuroPride

15.00–
15.40

Made in Kouglistan. Akrobatisk teater från Kanada.
Föreställningen spelas utomhus, samling vid Stora cirkustältet

16.30–
17.15

Varieté GBG
En vaudeville där vad som helst kan hända
Syntolkas

17.45–
18.15

Allsång med Radioapan och Yankho
Barnradion Sveriges Radio
Syntolkas

18.15–
18.45

Idolträff med Radioapan
Barnradion Sveriges Radio förevigar mötet och du får med dig
en bild hem

träscenen
Prova på breakdance med Abraham Fraiman
12.00–
Essence of hiphop festival
13.00
13.00–
14.00

Prova på beatbox med Johannes Aira
Essence of hiphop festival

Bagageloppis på Heden mitt i stan! Lönsamt, roligt och bra för
miljön. Här kan du fynda eller sälja allt möjligt. Loppisfynda
mellan klockan 12 och 20.

© Bok-Makaren AB

Kalasdagar
hos Alfons Åberg 14 – 16 augusti

Under Göteborgs Kulturkalas händer det mycket roligt på och kring Alfons Åbergs
Kulturhus. Titta in på ett kort besök när vi har guidade visningar, eller gå på någon
av våra teaterföreställningar. Helt gratis!

Vi bjuder på teater!

Kom och hälsa på!

Se våra familjeföreställningar och sjung med i
Trallfonsar om Alfons Åberg! Passar även de allra
yngsta och deras vuxna. Syntolkning
och teckentolkning varje dag.

Kika in på Alfons Åbergs Kulturhus
14 – 16 augusti. Då har vi kalasöppet
med fri entré och guidade visningar.
Ett besök varar i max 45 minuter,
begränsat antal platser. Välkommen!

God natt, Alfons Åberg

Teater efter Gunilla Bergströms allra första bok
om Alfons Åberg.

NÄR: 15 augusti kl 12.00 – 12.15 och kl 13.00 – 13.15
VAR: Lagerhuset, Trädgårdsföreningen, Göteborg
Farfars mammas soffa – en resa genom tid och rum
Med musik, dans och tidstypiska kläder väcks
nyfikenhet kring Göteborgs historia.

NÄR: 14 och 16 aug, kl 13.30 – 14.00
VAR: Manegen, Trädgårdsföreningen, Göteborg

NÄR: 14 – 16 augusti med insläpp
kl 10, 11, 13, 14, 15 och 16
VAR: Slussgatan 1, Trädgårdsföreningen Göteborg

Föreställningen “Farfars mammas
soffa” är ett samarbete mellan
Göteborgs stad, Alfons Åbergs
Kulturhus, Teater Gapet och
Teater Bataljonen.

Trallfonsar om Alfons Åberg!
Sjung med i sånger om Alfons Åberg och hans vänner.
Skådespelaren Lars Magnus Larsson på sång och gitarr.
Text och musik Gunilla Bergström och Georg Riedel.

© Bok-Makaren AB

NÄR: 14 och 16 augusti kl. 12.00 – 12.15
VAR: Lagerhuset, Trädgårdsföreningen, Göteborg

Öppet varje dag. Läs mer på alfonskulturhus.com
Slussgatan 1, vid Trädgårdsföreningens ingång mot Centralstationen i Göteborg.

Låt oss stolt presentera våra grundare:

...och vår huvudpartner:

Årskort och
Alfonspryla
r
till kalaspri
s!
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Program: Onsdag
Fest & mingel
B ee bar
BeeBar goes EuroPride 2018
11.30–
03.00
Bar och klubb med gäster och uppträdanden (från 22 år)
EuroPride
C l ar i o n hote l post
Schlagerbar (åldersgräns 18 år)
17.00–
22.00
Med Mingelmartin
EuroPride
På stan
Pub presenteras av Hänget (åldersgräns 18 år)
19.00–
22.00
Första Långgatan 32, 413 27 Göteborg

M ed i c i n h i sto r i sk a musee t
Museikryss
12.00–
Kryssa dig fram genom medicinhistorien
16.00

Humor
K varte r ssce n e n 2 l ån g
16.00–
Prova på impro
17.00
Inga förkunskaper krävs
17.30–
18.30

Nobody’s fault but mine – A case of you
Improvisationsteater

18.45–
19.45

Collage – improviserad friformsföreställning
Med GbgImpro

20.00–
21.00

Vem vinner valet? – improvisationsföreställning
Med Improverket

21.30–
22.30

Scentid: Heder och samvete
Ett surrealistiskt rättegångsdrama där publiken är jury

Konst & arkitektur
G ötebo rgs ko n sthall
11.00–
Mounir Fatmi – 180° Behind Me
20.00
Utställning på Konsthallen

EuroPride

Formverkstan gästar
Världskulturmuseet.

Film & foto
B i o roy
20.30–
Queer på Roy: Pride
22.30
Brittiskt lyckopiller av bästa sort
EuroPride
B i og r af g öta
18.00–
Filmvisning av Melānijas hronika / The Chronicles of
20.00
Melanie**** (biljett krävs)
Arr: Lettlands ambassad i Konungariket Sverige
E u ropr i de par k
12.00–
Kärlek och äktenskap
21.00
Fotoutställning
EuroPride
F i lmstade n be rgaku n ge n
21.00–
Filmvisning av Call me by your name**** (biljett krävs)
23.20
Arr: SF Bio och Göteborg Film Festival
Syntolkas
PÅ stan
10.00–
Utställning: Porträtt av min pappa Kamilla
20.00
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter
EuroPride
13.30–
15.30

Visning av filmen Pride
Solängens Träffpunkt, Solängsvägen 53, Göteborg
EuroPride

14.00–
23.00

HBTQ+ Filmfestdag
Palladium Alingsås, Nygatan 18, 441 30 Alingsås
EuroPride

Stadsb i b li oteke t – h ö r sale n
13.15–
Det här är allt: Gigi Gorgeous
14.45
En Original YouTube Red Documentary
EuroPride

Historia & samhälle
J ub i leumspavi l jo n ge n – G ötebo rg 4 0 0 år
17.00–
Öppen för världen – då som nu
17.20
Nedslag i Göteborgs internationella historia
kro n husgår de n
12.00–
Släkt- och hembygdsforska i Göteborg
19.00
Ta reda på var din släktsaga börjar med Göteborgs Hembygdsförbund
L an dsar kive t
16.00–
Prova på släktforskning
21.00
Kvällsöppet på Landsarkivet

Ta med en vattenfl
flaska
På Kulturkalaset finns vattenposter utplacerade med
friskt och gott kranvatten.
Engångsfritt Kulturkalas

G ötebo rgs ko n stmuseum
11.00–
Konstutställningen Det universella språket.
20.00
Efterkrigstidens abstrakta konst Öppen visning
Kro n husgår de n
12.00–
Utställning Transition – Coming Home
På Q´ente Atelje
19.00
EuroPride
På stan Utställning: Så minns vi, finns vi
10.00–
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås
20.00
EuroPride
12.00–
18.00

SPECTRUM, konstutställning
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Göteborg
EuroPride

Stadsb i Pride
b li oteke
Art Exhibition
t – ut ställn i n gshalle n
Konstutställning med både svenska och internationella konst09.00–
närer
21.00
EuroPride

Green corner
12.00–
22.00

Container Kitchen
Här får idéer inom mat ta plats

12.00–
22.00

Culture Kitchen
Stadslandet och ABC presenterar matentreprenörer som lagar
mat från göteborgska världen.

17.00–
19.00

Lilla Saigon
Stadsjord och akvaponik möter det vietnamesiska köket

G ustaf Ado lfs to rg
10.00–
International Street Market
20.00
Smaka på världen
På stan
12.00–
Stans snabbaste svinnsoppa
20.00
Stärk dig själv och miljön med soppa gjord på
räddade grönsaker. Håll utkik på stan. Arr: Resursrestaurangen

Musik
b r u n n par ke n
12.00–
Sommarens föreställningar framförs
17.00
på stan
Kultursommarjobbare i Göteborg
Bältespän nar par ke n – c i r kustältet
12.00–
Kören Da Capo
Körkonsert. Presenteras av Sverigefinska Riksförbundet
12.30
Göteborgs & Bohusläns distrikt
14.00–
14.45

Erik Larsson and Jonathan Nadler with friends
Judisk folkmusik tolkad i egenkomponerade jazzarrangemang. Presenteras av de nationella minoriteterna, judiska
församlingen

15.15–
16.00

Zimmes
Nutida klezmer med influenser av rock, pop och punk.
Presenteras av de nationella minoriteterna, judiska församlingen

16.30–
17.30

M.A. Numminen
Presenteras av Sverigefinska Riksförbundet Göteborgs &
Bohusläns distrikt

19.30–
20.15

Natalie Haas och Yann Falquet
Amerikansk folkmusik med cello och gitarr

20.45–
21.45

3HatTrio
Musik med influenser från Utahs karga ökenlandskap

22.15–
23.00

Kolonien
Nyskapande grupp med svenska folkmusiken som grund

Vär ldsku ltu r museet
11.00–
Hela Stadens Galleri
23.00
En del av Göteborgs 400-års jubileeum
Formverkstan gästar Världskulturmuseet
Installation med Formverkstan konst & design

D rot tn i n gto rge t
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg

Litteratur

E u ropr i de par k stage
14.00–
EleKtroFish
14.45
Elektronisk musik i poppig kostym
EuroPride

J ub i leumspavi l jo n ge n – g ötebo rg 4 0 0 år
14.00–
Världslitteraturhuset – det mångspråkiga biblioteket
14.15
En möjighet för de många kulturerna i Göteborg att mötas
Teckenspråktolkas
Lit te r atu r huset
18.00–
Release av boken Selamlik
19.30
Författarsamtal med Khaled Alesmael
EuroPride
På stan
12.00
Fira den nya hbtq-hyllan
Lindome bibliotek, Sagbrovägen 30, 43731 Lindome
EuroPride

Marknad
Bältespän nar par ke n – g r ee n co r n e r
12.00–
Göteborgs Skafferi
20.00
Lokal grönsaksmarknad
H ede n
12.00–
Loppisfestival – bagageloppis
20.00
Lönsamt, roligt och bra för miljön!

Mat & dryck
Bältespän nar par ke n
12.00–
Blåmusselskola
13.00
Lär dig om blåmusslor. Musselbaren och Smaka på
Västsverige

17.00–
17.45

Sallyswag
Musikkollektivet Sallyswag bjuder på en skön musikalisk
käftsmäll
EuroPride

19.00–
20.00

Norwood
Popstjärnan Norwood vill att du ska vara fri att älska den du vill
EuroPride

22.00–
23.00

Loreen
Med senaste albumet Ride tar Loreens musik en ny vändning
EuroPride

G ötapl at se n
17.15–
Solid Gospel med Robinson MgBah
18.15
Gospelkonsert
18.45–
19.30

Janice
Soulinfluerad popstjärna

20.00–
21.00

Avatar
Lokala metalhjältar på väg mot det stora genombrottet

22.00–
23.00

The Selecter
Ska-legendarer bjuder på fest

G ötebo rgs ko n se rthus
Stenhammarsalen
09.30– Mästarklass med Maurizio Moretti
12.30
Presenteras av Göteborgs Pianofestival
13.30–
17.00

Mästarklass med Daniel Klanger
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

17.00–
18.00

Unga och lovande pianister
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

12.00–
20.00

Musselbarens popup-restaurang
Smaka på Västsverige

Viktor rydbergssalen
09.30– Mästarklass med Daniel Klanger
12.30
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

15.00–
16.00

I blåmusslans sällskap
Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla

13.30–
17.00

18.00–
19.00

Blåmusselskola
Lär dig om blåmusslor. Musselbaren, Smaka på Västsverige

Mästarklass med Maurizio Moretti
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

Kulturkalasa med oss!
Emigranternas väg
– teatervandring
längs Postgatan

Fönstertitten – stadsvandring
En promenad genom fönstrets historik men
också genom västra Nordstan från 1600-talet till
1980-talet. Lär dig mer om fönstrets stilhistorik,
glas, beslag och få en inblick i husen vi passerar.
Tisdag-fredag kl 17, lördag-söndag kl 14

Under åren 1850-1930 emigrerade
1,2 miljoner svenskar till Amerika.
Postgatan, som då hette Sillgatan,
var den stora emigrationsgatan med
kontor, hotell och restauranger för
utvandrarna. Följ pigan Maris väg
längs Sillgatan. Tisdag-lördag kl 14
och 18, söndag kl 14. In English
Wednesday, Friday, Sunday at 4 pm

Historiskt tältläger i
Kronhusparken
Fyra olika tidsepoker i Göteborgs
historia gestaltas i Kronhusparken
med dramatiseringar av händelser
och vardagsliv.
Fredag-lördag kl 12-20, söndag kl 12-16

Visning av
Kronhuset

Carolus Dux

1600-talets magnifika landmärke Kronhuset var militärens
förråd och kyrka och är en av
Göteborgs äldsta byggnader.
Tisdag, torsdag kl 16 och 18.
Onsdag kl 16, lördag kl 13,
söndag kl 13 och 15.
In English Wednesday at
6 pm, Saturday at 3 pm

Under Kulturkalaset 14–19 augusti kan du träffa Higab på Kronhusgården.
Vi finns på plats tisdag–lördag kl 12–20 och söndag 12–18 och bjuder på
guidade husvisningar och stadsvandringar dagligen. I Kronhusparken blir det
historiskt tältläger fredag–söndag och på gården tävling för vuxna och barn.

Biljetter
För programpunkter med biljett gäller följande:
* Biljett finns att hämta i Higabs bod på Kronhusgården 1 timme före programstart.
** Biljett finns att hämta vid Remfabriken på Åvägen 15 i Gårda 1 timme före programstart.
*** Biljett finns att hämta vid trappan till Pedagogens A-hus mot Västra Hamngatan
30 minuter före programstart.

I 1600-talets Göteborg var man
ständigt krigsberedd och befästningsverk uppfördes runt den unga
staden, med bastionsbyggnader
döpta efter olika kungligheter.
Under Sociala huset, numera en
del av Pedagogen, finns resterna
av bastionen Carolus Dux.
Tisdag-lördag kl 14, 15, 16, 17, 18.
Söndag kl 14, 15, 16, 17

Programpunkter 14–19 augusti
Historiskt tältläger i Kronhusparken. Fredag–lördag kl 12-20, söndag kl 12-16.
Emigranternas väg – teatervandring längs Postgatan/
The emigrant path – A dramatised walk along Postgatan
Tisdag-lördag kl 14 och 18, söndag kl 14. In English Wednesday, Friday, Sunday at 4 pm.
Biljett krävs*/ticket required*.

Visning av Kronhuset/Guided tour of Kronhuset
Tisdag, torsdag kl 16 och 18. Onsdag kl 16, lördag kl 13, söndag kl 13 och 15.
In English Wednesday at 6 pm, Saturday at 3 pm. Biljett krävs*/ticket required*.

OBS! Det finns 25 biljetter till varje visning (20 till Carolus Dux). Max 2 biljetter per person.

Visning av bastionen Carolus Dux

Bildtävling

Tisdag-lördag kl 14, 15, 16, 17, 18. Söndag kl 14, 15, 16, 17. Biljett krävs***.

Vad kan du om husen i Göteborg? Var med i Higabs populära bildtävling och vinn fina bokpriser.
Dagligen kl 12-20 (söndag kl 12-18) på Kronhusgården.

Fönstertitten – stadsvandring. Tisdag-fredag kl 17, lördag-söndag kl 14. Biljett krävs*.

Rebustävling för barnen

Visning av Göteborgs Remfabrik. Tisdag–söndag kl 16.Biljett krävs**.

Varje dag kl 12-20 (söndag kl 12-18) under kalaset har Higab en rebustävling för barn på
Kronhusgården med chans att vinna pris.

Fler kulturkalasaktiviteter på Kronhusgården
Hantverkarna och caféet i Kronhusbodarna har öppet varje dag.
Du hittar hela kalasprogrammet på kulturkalaset.goteborg.com

Samarbete
Årets program genomförs i samarbete med Föreningen Göteborgs Remfabrik, Historieverket,
Husögat, stadsledningskontoret och Walknet.

Läs mer på higab.se

Visning av Rådhuset – Asplunds tillbyggnad
Tisdag–fredag kl 17 och 18, lördag kl 18 och 19, söndag kl 17. Biljett krävs*.

Öppet palats på Dicksonska
Tisdag-onsdag kl 17–19, lördag–söndag kl 15–17. Ingen biljett behövs.
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Program: Onsdag
G öteborgsoperan
19.00–
Smakprov ur den nya säsongen på
20.45
GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Opera, musikal och klassisk musik
Harry hj ö rnes plats
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg
J ubileumspaviljongen – g öteborg 4 0 0 år
20.00–
Jubileumslounge med DJ Mr Gillis
23.00
Dansa till reggae, ska och dancehall
Kronhusgården
16.00–
Livemusik på Café Kronhuset
20.00
West Jazz spelar lättlyssnad, glad, svängig och
dansant musik

J ubileumspaviljongen – g öteborg 4 0 0 år
00.00– Hela stadens galleri
18.00
Faces of youth – det är vi som är Ungdomssatsningen
12.00–
16.00

Vad vill du berätta i världens längsta konstverk?
Kanske blir ditt budskap uppmålat på en parkbänk längst 21 km
konst

12.00–
18.00

100 människor – 100 berättelser
Var med och skapa berättelsen om Göteborg tillsammans!

12.00–
18.00

YESBOX – Home of entrepreneurs
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer

12.00–
19.00

Göteborgs stadslinbana binder ihop staden - ta en tur
längs planerad väg
Ställ frågor till Trafikkontoret och Västtrafik

12.00–
19.00

Upplev 1600-talets Göteborg i virtual reality
Se visualiseringen av 1600-talets Göteborg med VR-glasögon

13.00–
17.00
13.00–
19.00
14.00–
15.00

Kungsportsplatsen/ ö. Hamngatan 4 5
18.00–
Anna&Martin och Kören
18.45
Stor pop/rock kör som sjunger kända låtar
i egna arrangemang

15.00–
15.15

19.00–
19.45

Gothenburg Fringe showcase
Poesi, musik och performing art

15.00–
16.00

21.00–
21.45

Gothenburg Fringe showcase
Poesi, musik och performing art

Liseberg – taubescenen
17.00–
Jazz är farligt
23.00
Endagsfestival med fem akter
Stora teatern - omr ådet – M illeniumplatsen
21.00–
Disco – Dari
23.00
Språkdisco
Trädgårdsfö reningen – stora cirkustältet
20.00–
Essence of hiphop festival
23.00
Helkväll med liveframträdanden av lokala hiphop-artister
Världskulturmuseet
18.00–
Konsert: Nino Ramsby
19.00
Välkommen till en intim konsert med en unik artist!
EuroPride

Partners & aktiviteter

Bältespännarparken
12.00–
Artcaching – Rundqvist & Co
20.00
Gör ditt eget konsttryck med trästilar och klicheér

17.15–
18.15

Sussie och Lena är kära i varann
Föreläsning i svensk gaypophistoria. Arr: Vänsterpartiet
EuroPride

LINGSALEN (A505)
13.30–
Vi pratar om sex mot ersättning
12.00
RFSL Ungdom presenterar sitt arbete med Pegasus Råd och
Stöd.
EuroPride
16.15–
17.00

Livets viktiga händelser
Hur ser humanistiska ceremonier ut
EuroPride

17.30–
18.15

Hur gör djur?
Argumentet det är inte naturligt, har aldrig vart längre bort
EuroPride

Bygg ett insektshotell
Göteborgs Stads naturpedagoger hjälper dig

18.45–
19.45

Ta dig runt på egen hand i 1600-talets Göteborg
Upplev gator och torg i ett historiskt perspektiv du aldrig sett
förut!
Träffa Marika Ogrelius, vice VD, Älvstranden Utveckling
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

Är du gay eller?
Föreläsning om Machokulturen, utmaningar och möjligheter
inom idrotten
EuroPride

BÄLTE S PÄN NAR PAR KE N
12.00–
Psykiska olikheter - lika rättigheter
20.00
Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa

Tidernas Göteborg
Kristian Wedel presenterar ett forskningsprojekt om göteborgska bilder
Teckenspråktolkas
Träffa Eva-Lena Albihn, vice VD, Business Region
Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

16.00–
16.20

Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg
Vad händer under Göteborgs Stadstriennal 19-22 september?

16.00–
18.00

Träffa Michael Ivarson, direktör, Social resursförvaltning
i Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utveckling.

På stan
10.00–
Utforska kärlek, pride och HBTQ+ på graffitiworkshop
12.00
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 8-12 år) anmälan krävs
EuroPride
14.00–
16.00

Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 14-16 år) anmälan krävs
EuroPride

19.00–
00.00

Karaokefest på Sing Sing
Sing Sing, Karl Johansgatan 86, Göteborg
EuroPride

CIRKUSTÄLTET
18.00–
19.00

Snedtänkt live – Kalle Lind med gäster
Med serietecknarna David Nessle och Johan Wanloo
Teckenspråktolkas

GREEN CORNER
13.00–
Trött på sopor? Engångsfritt Kulturkalas med Avfallsfria
13.20
Ada
Konkreta tips på hur du kan minska ditt avfall och din klimatpåverkan
16.00–
16.20

Trött på sopor? Engångsfritt Kulturkalas med Avfallsfria
Ada
Konkreta tips på hur du kan minska ditt avfall och din klimatpåverkan

CARO LU S D UX
14.00–
Visning av Carolus Dux*** (biljett krävs)
19.00
Arr: Higab. Visningar 14–15, 15–16, 16–17, 17–18 och 18–19.
D I C KI N S O N S K A PAL AT S E T
17.00–
Öppet palats på Dicksonska
19.00
Arr: Higab

Stora teatern - omr ådet – M illeniumplatsen

E U RO PR I D E PAR K
15.00–
20-års erfarenhet av stöd
15.45
Ett samtal om kommande rapport
EuroPride

milenniumplatsen

16.15–
17.00

10.00–
22.00

Skicka riktiga vykort helt gratis
PostNords app i infotältet
EuroPride

14.00–
19.00

Skarpt Läge i informationstältet
Få hjälp med ditt CV och att söka jobb

Utveckla din verksamhet
Presentation av RFSL:s hbtq-certifiering och webbutbildning
Teckenspråktolkas EuroPride

12.00–
20.00

Digitala tillstånd
Parkering Göteborg

12.00–
20.00

Fixarfest
Gör dina egna bivaxdukar och annat pyssel – i kampen mot
engångsartiklarna. Arr: Räkna till 10

12.00–
20.00

Framtidens boende – gemenskap, trivsel och goda
grannar
Känn dig som hemma hos Framtidenkoncernen

14.00–
20.00

12.00–
20.00

Göteborg Energi – ett energibolag för alla
Vad är mångfald för dig? Vilken fråga är viktigast för dig?

12.00–
20.00

Göteborgs fem kulturhus - fullspäckat program
Workshops, musik, dans, film och lunchdisco

Trädgårdsfö reningen
15.00–
Vinn en matlåda
16.00
Engångsfritt Kulturkalas i Framtidshubben

F I R ST H OTE L G
11.00–
Vernissage – art exhibition
17.00
Selflove, av Diana Wahlborg

12.00–
20.00

Inte alltid släkt, men familj
Familjehem Göteborgs Stad

12.00–
20.00

Lidköping vid Vänern
Upptäck Lidköping! Här finns vatten, liv och driv

12.00–
20.00

Metro HairBar
Skapa festfrisyren med Metro

Seminarium, visning
& samtal

FO LK TE ATE R N
14.00–
Kom och häng i huvudet på Folkteatern
18.00
Rundtur klockan 15 och visning inne på teatern

12.00–
20.00

Min Ort
Träffa föreningen som vill ena orterna och ungdomarna

SAL C310

12.00–
20.00

Pärla regnbågens färger
Svensk Direktreklam

10.30–
12.15

12.00–
20.00

Världens Barn
Information om kampen för barns rättigheter

Open hearing om Bota vårdcistemen
Tillgänglig primärvård för transpersoner
EuroPride

15.00–
16.30

Trygg, öppen och inkluderande ungdomsverksamhet
Workshop om trygga möten med Scouterna
EuroPride

17.00–
20.00

Chemsex – säkrare sex under drogpåverkan
RFSL Ungdom, Hiv-Sverige och RFSL diskuterar fenomenet
chemsex
EuroPride

G ÖTE B O RG S KO N STM U S E U M
14.00–
Se mer – se queer!
14.30
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride

18.15–
19.45

Sexleksaksworkshop
Sexleksaker för kuk och anal
EuroPride

15.00–
15.30

Green corner
12.00–
13.00

Kom på diskdisco för Engångsfritt kulturkalas!
Dansa till diskhits!

E uropride park
12.00–
Naglar på Pride, för en jämställd värld
18.00
Färgsprakade naglar inför paraden
EuroPride
12.00–
18.00

Quiza, pyssla och fika med HBTQ-labbet
En plats för unga HBTQ-personer i Mölndal
EuroPride

Parkeringen

21.00–
21.45

Street Games
Prova nya sporter oavsett ålder och nivå

ARTI STE N

LINDGRENSALEN (A302)
16.00–
16.45

E U RO PR I D E PAR K STAG E
12.30–
Valdebatt med Britt-Marie Mattsson – val 2018
13.00
Miljö och klimat

Express Yourself
Panel om spelhobbyn, lajv, cosplay, rollspel och andra spel
EuroPride

Ivan Coyote – kanadensisk storytelling
Om familj, könsidentitet, klass och frihet. Presenteras av Göteborgs kulturkalas i samarbete med Stockholms Kulturfestival
EuroPride

G ÖTAPL AT S E N
17.00–
Konferencier Per Dahlberg
23.15
Känd från TV och radio, programledare och producent
18.15–
18.30

Mellansnack – med Segal Mohamed
Ett brandtal för kulturen

G ÖTE B O RG S KO N STHALL
18.00–
Visning: 180° Behind Me med Mounir Fatmi
19.00
Gå en visning

Se mer – se queer
Vi synliggör det queera i konsten.
EuroPride

G ÖTE B O RG S R E M FAB R I K
16.00–
Visning av Göteborgs Remfabrik** (biljett krävs)
Arr: Higab
17.00
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G ÖTE B O RG S STAD S M U S E U M
12.00–
Queerhistorisk vandring
13.30
En queerhistorisk stadsvandring i Göteborgs 1850–1900-tal.
Utgångspunkt i den borgerliga miljön och hur den kunde skapa
möjligheter för icke-normativa existenser, kvinnor, döva och
samkönsälskande. Teckenspråktolkas EuroPride
15.00–
16.00

De ensamkommande barnen
Föreläsning med Sadaf Modiri
EuroPride

16.30–
17.30

Vem förtjänar mänskliga rättigheter? – Europa och
flyktingarna
Samtal med Kitimbwa Sabuni
Teckenspråktolkas

18.00–
19.00

Vem är välkommen i Europa?
Ett dialogsamtal om Sveriges asylpolitik
EuroPride

G ÖTE B O RG S O PE R AN
Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
13.00–
Kika in bakom kulisserna
13.45
14.00–
14.45

Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna
Visning på engelska

15.00–
15.45

Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna

KRO N H U S GÅR D E N
14.00–
Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
15.00
(biljett krävs)
Arr: Higab
16.00–
17.00
Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
(biljett krävs)
Arr: Higab
Dramatisering på engelska
16.00–
17.00
Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
Arr: Higab
18.00–
19.00
Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
18.00–
19.00

14.15–
15.15

Minska efterfrågan på sexköp
Seminarium med organisationen Realstars
EuroPride

16.00–
16.45

Mångfald och inkludering inom Volvo Group
Seminarium om hur Volvo Group arbetar med mångfald
EuroPride

STO R A TE ATE R N - O M R ÅD E T

PÅ STAN
19.00–
Välkommen in i min garderob
Att vara HBTQ i frikyrkan
20.00
Betlemskyrkan, Vasagatan 26-30
EuroPride
20.00–
21.00

MILENNIUMPLATSEN
12.00–
Demokratitorget – val 2018
Träffa politker
20.00

Artisten – Lindgrensalen ( 3 0 2 )

Välkomna varandra, en antologi om homosexuellas plats
i frikyrkan
Betlemskyrkan, Vasagatan 26-30
EuroPride

STAD S B I B LI OTE KE T – hörsalen
17.45–
Föreläsning om att vara trans, öppen men inte fri
Vi väljer inte att födas som transpersoner, vi bara är!
18.30
EuroPride

Samtal med Pierre Schori om kärnvapen och Nato
Från ”Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige”

Trappscenen
12.00–
Utblick Europa, kvinnors och HBTQ-personers rättigheter
13.00
i Europa
Föreläsning med Malin Björk EuroPride
13.45–
14.30

Asylrätt för hbtq-ungdomar
Seminarium om situationen för asylsökande hbtq-ungdomar
EuroPride

15.00–
15.45

Heder och HBTQ
Samtal med Robert Hannah och Juno Blom

(biljett krävs)
Arr: Higab

16.00–
16.45

HBTQ-personers arbetsmiljö
En presentation av en unik studie

Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
Arr: Higab
Visning på engelska

17.00–
18.00

Exposé Ballroom 101 culture
Seminarium och diskussion om vad Ballroom är
EuroPride

18.30–
19.30

Transgender Healthcare: Changing Perspectives
Erica E. Anderson, Ph.D., pratar om vård för transpersoner
EuroPride

L AN D SAR KIVE T – H Ö R SALE N
Arkivet i garderoben
12.45–
Panelsamtal om queert kulturarv
13.30
EuroPride

Tempelturen****** (biljett krävs)
Busstur till Göteborgs religiösa byggnader. 12–15.30 & 16–19.30

Teater, varieté & dans

R ÅD H U S E T
17.00–
Visning av Rådhuset – Gunnar Asplunds tillbyggnad*
19.00
biljett krävs)
Arr: Higab. Visningar 17–18 samt 18–19.

19.00–
20.30

12.00–
19.30

EuroPride

11.30–
13.00
13.30–
15.00

Meditation och konst
Fri rörelse, meditation och kreativt uttryck EuroPride
Samtyckesteater
Öva samtycke med hjälp av teater (upp t.o.m 21 år) EuroPride

Bältespännarparken – cirkustältet
13.00–
Dans med seniorgruppen Kompiaiset
Saanko Luvan Seuratanssijat
13.30
E uropride park stage
13.30–
Teater Phantastisk
Dansuppträdande
EuroPride
13.45
G ötaplatsen
12.00–
Groove – dansa på Götaplatsen
Ett unikt sätt att uppleva dans i grupp
13.00

EuroPride

Kungsportsavenyn 1 8
18.00–
Vinga Yellow Rockers och Vinga Rockers
Uppvisning i squaredance och linedance
19.45
Stadsbiblioteket – hörsalen
16.00–
Queer Nation Manifestet
Dramatiserad reading av the Queer Nation Manifest
17.00

EuroPride

EuroPride

Missa inte Kolonien
med nyskapande
musik i Cirkustältet
i Bältespännarparken kl 22.15.
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Torsdag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Årets popstjärna är här
Hon gick från tv-programmet Idol till att bli en av Sveriges allra starkast
lysande popstjärnor. Med singlarna ”Say My Name” och ”Mistakes” har
hon nu även uppmärksammats utanför Sveriges gränser av en rad inter
nationella musikmedier. Året rivstartade Tove Styrke med att turnera i USA
tillsammans med världsartisten Lorde och med ett uppträdande på P3 Guld
där hon vann kategorin ”Årets pop”. Ta tillfället i akt och se popstjärnan
Tove Styrke på Kulturkalaset.

Kl. 20.00–21.00

Götaplatsen

Missa inte uppträdandet med Sveriges starkast lysande
popstjärna – Tove Styrke. Foto: Emma Svensson

Power music
med Aurelia Dey
Aurelia Dey och hennes Alpha Crew står för en
kulturpolitisk rörelse som hon anser är mycket
större än musiken.
Hon är en feministisk afrobeats
och dancehall artist som vill
uppmuntra, ge kraft och styrka
till aktivister och rebeller genom
sin musik. Lyssna på Aurelia Dey
och upptäck hennes rytmiska och
dansanta beats.
För Aurelia Dey betyder det
allt att få spela på Kulturkalset.
Hon är själv göteborgare och då
klappar hjärtat extra för staden
och dess invånare.
Stoltheten för Göteborg är
stor, inte minst för att staden
har lyckats få fram så många
talanger på musikscenen och
ligger i framkant vad gäller
populärmusik.
– Men innan min pappa läser
detta och börjar sms:a mig så
måste jag nog säga att jag är
född och upvuxen i Mölndal. Så
egentligen är jag Mölndalsbo för
att vara lite patriotisk. Mölndal
betyder mycket för mig men

 ckså Göteborg i stort, säger
o
Aurelia Dey.
När Aurelia och hennes band
intar scenen kommer det att vara
med en stor portion pondus, där
kvinnor får ta plats utan att be
höva ursäkta sig.
– Vi kommer att förmedla en
vibb och en energi som vi kallar
Alpha och så kommer det bli
massor av dans, säger hon.
Dansen är både viktig och själv
klar för Aurelia Dey eftersom hon
själv är dansare i grunden.
– Jag tror att många som
kommer för att se mig och bandet
stundvis kommer att tappa ha
kan. Vi kommer nämligen bjuda
på en del häpnandsväckande
moment. Mer än så säger jag inte,
säger hon hemlighetsfullt.

Kl. 22.00–23.00
Bältespännarparken,
Cirkustältet

Blåsorkestern Göteborg Wind Orchestra ska tolka filmmusik på Götaplatsen. Foto: Tilo Stengel

Pampigt, lyriskt – och
stillsamt på Götaplatsen
Det blir en pampig,
lyrisk men också stillsam
tolkning av filmmusik
genom tiderna med
blåsorkestern Göteborg
Wind Orchestra på
Götaplatsen.
Musik från filmer som Rocky, Taxi

ursprungliga repertoar. Detta
för att vi verkligen vill bättre an
passa konserten till publiken på
Götaplatsen. Det kommer också
att bli pampigare än våra tidigare
spelningar, säger Jerker Johansson, som dirigerar Göteborg Wind
Orchestra under Kulturkalaset.
Jerker Johansson är också
arrangör och kompositör och har
tidigare varit chefsdirigent och
konstnärlig ledare för Göteborg
Wind Orchestra. I dag håller han
mest i taktpinnen och hoppar in
på slagverk i orkestern. Det stora
intresset för filmmusik har gjort
att han genom åren satt samman
flera konsertproduktioner som
bygger på filmmusik.
– Jag utgår självklart från mina
egna favoriter när jag gör reperto
aren – men jag är ingen musika

”Jag utgår
självklart från
mina egna
favoriter när jag
gör repertoaren
– men jag är ingen
musikalisk rasist.”

När Aurelia Dey och bandet intar scenen kommer det att vara
med stor pondus. Foto: Kamila Schneltser

Driver, Sagan om Ringen och Star
Wars kan de flesta av oss relatera
till. Sedan i våras har blåsorkes
tern Göteborg Wind Orchestra
gjort flera uppskattade konserter
på temat filmmusik. Och nu
kommer även hela Göteborg få
lyssna till storslagen musik från
vita duken.
– Inför vårt framträdande på
Kulturkalaset har vi faktiskt
gjort en del ändringar i vår

Kubanska rytmer

Bio för alla

Dansbandsyra

Habaneros får Bältespännarparken
att koka med sin svängiga musik.
Gruppen spelar dansvänlig traditionell
kubansk son som bland annat ligger till
grund för den moderna salsan. För att
höja pulsen ytterligare väver bandet
också in stilar som rumba, cha-chacha, mambo, bolero och afrokuban jazz. Det bjuds på det bästa från
den livfulla kubanska musikscenen.

SOM ALLTID visas det film på flera
olika biografer under Kulturkalaset. Det
bjuds på film som passar de minsta till
mer drama för de större. I dag kan du se
den svenska hyllade filmen ”Silvana –
väck mig när ni vaknat” på Bio Roy, samt
”Svansjön” på Biograf Göta. Se programsidorna för fler filmer. Biljett krävs och
hämtas gratis 30 minuter innan filmvisningen på den biograf där filmen visas.
Max två biljetter per person.

Mycket folk, härlig musik
– och dansupplevelser är vad du kan
förvänta dig när några av Sveriges
populäraste dansband uppträder på
Kajskjul 8. Dessutom kan du stuffa till
DJ:s och lära dig dansa bugg när inte
dansbanden uppträder.
Lasse Stefanz, torsdag
Bhonus, fredag
Arvingarna, lördag

Kl. 15.30–16.30
Bältespännarparken,
Cirkustältet

Habaneros kommer att få parken
att koka. Foto: Birger Blomstål

Se program för tider
och biograf.

Lasse Stefanz intar scenen
på torsdag.

lisk rasist, jag blandar från olika
genrer, säger han.

Vad förväntar ni er av publiken på
Götaplatsen?
– Glad respons.

Kl. 18.00–19.00
Götaplatsen

Kl. 17.00–00.00
Kajskjul 8

Kulturkalaset

SYMFONIKERNA & ANE BRUN
FRE

17

AUG

Äntligen är det dags för ännu en artist att ta plats på Götaplatsen under Kulturkalaset tillsammans med
Sveriges Nationalorkester! I år möter vi publiken tillsammans med sångerskan Ane Brun – en artist med
en helt unik röst, ett uttrycksfullt utspel och ett fantastiskt musikaliskt material med både djup och kraft.

YOGAKONSERT
SÖN

19

AUG

Boka plats till ett härligt yogapass med livemusik av musiker från
Göteborgs Symfoniker. Ta med dig din egen yogamatta eller valfritt
underlag så guidar vi dig till välbefinnande och flödande energi
i Konserthusets vackra Götaplatsfoajé.

Boka biljetter på gso.se, 031-726 53 00. Göteborgs Konserthus, Götaplatsen.
F Ö R S T E H U V U D S P O N S O R V O LV O . H U V U D S P O N S O R E R S E B O C H G Ö T E B O R G S - P O S T E N

Göteborgs Symfoniker - en del av
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Torsdag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Barn & familj
D rottn i n g silvias bar n - o ch u n g d o m ssjukhus
11.00–
Prinsen och Pojken (för dig 3–6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater
11.20
EuroPride

17.00–
18.00

Föreläsning med Inti Chavez Perez
Striden för sexuell frihet i århundraden
Teckenspråktolkas EuroPride

Bryggan
12.00–
Passalen i kanalen
19.30
Alla kan segla – prova på du med!
Entré mot bältespännarparken
Tappat bort ett barn eller en vuxen?
12.00–
Civilförsvarsförbundets och FRG frivilliga resursgrupp hjälper dig
19.30
12.00–
22.00

Föreviga ditt kulturkalasbesök med festliga foton
Mysig husvagn med fotoautomat Arr: My Photobooth

Entré mot slussgatan
13.00–
Träd fram! (för dig från 6 år)
13.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst
14.15–
Träd fram! (för dig från 6 år)
14.45
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst
16.00–
Träd fram! (för dig från 6 år)
16.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet scenkonst

E u ro pr ide par k
14.00–
Drop in-bröllop
Vig er på EuroPride!
19.00
EuroPride

Framför palmhuset
12.00–
Boostpalatset – skapa din drömoutfit (för dig från 5 år,
19.30
insläpp varje timme)
Presenteras av Västarvet med stöd av EuroPride
EuroPride

G öteb o rg s ko n stm useu m
10.30–
Knattevisning (för dig 3–6 år, begränsat antal platser)
En lekfull visning för de allra yngsta på Göteborgs
11.00
konstmuseum.

12.00–
19.30

Regnbågsbyn
Alla är välkomna! Arr: Västarvet
EuroPride

12.00–
19.30

Rädda Djuren-klubben
Skapa djurbilder och lär dig mer om djur hos Rädda
Djuren-klubben. Arr: Djurens rätt

15.00–
19.00

Bli tv-reporter för Barnens Kulturkalas för en dag
(för dig från 8 år)
Prova på hur det är att jobba på en tv-redaktion. Två pass 15–17
och 17–19

13.00–
15.00

Min konstbok!
Skapa en egen bok på Göteborgs konstmuseum

Kro n hus går de n
Rita ett smycke eller glas och vinn det
11.00–
(för dig upp till 15 år)
18.00
Teckningstävling på Lerverk Butik & Galleri
13.00–
Prova på att lägga bladmetall (för dig 7–15 år)
15.00
GrimArt förgyllnings- och restaureringsverkstad
Kultu r sko l an cit y
Kulturskolan City håller öppet hus
14.00–
Prova på instrument, dansstilar, keramik, bild och teater
19.00
På stan
Kom och queera till Kulturhuset i Alingsås
15.00–
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås, Plan 4
17.00
EuroPride
15.00–
18.00

Öppen förskola för regnbågsfamiljer
Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkogata 1-3
Göteborg
EuroPride

15.30–
17.00

Picknick för regnbågsfamiljer
Kungsparken, i närheten av bron från Kungstorget/EuroPride
Park
EuroPride

Tr äd går dsfö r e n i n g e n
Alfons åbergs kulturhus
Öppet hus med fri entré på Alfons Åbergs Kulturhus
10.00–
16.45
Insläpp kl 10, 11, 13, 14, 15 och 16 (begränsat antal platser)

Lagerhuset
Trallfonsar
12.00–
Visor om Alfons Åberg. Arr: Alfons Åbergs kulturhus
12.15
13.30–
16.00

Prinsen och Pojken (för dig 3–6 år)
Kultursommarjobbare skapar barnteater. Föreställningar
13.30–14, 14.30–15 och 15.30–16.

17.00–
18.40

Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus.
Två workshops: 17–17.40 och 18–18.40

Palmhuset
12.00–
Få ditt porträtt målat
18.00
Kultursommarjobbarnas bildkonstgrupp skapar konst av dig
12.00–
19.30

Lär dig mer om djur i Palmhuset!
Tipspromenad med intressanta och roliga fakta om djur.
Arr: Djurens rätt

12.00–
19.30

Modelejon och Katla
En fotoutställning av Kulturlabbet
Ett färgsprakande lunchbeat
Kulturlabbet bjuder in till lunchbeat

13.00–
14.00

Partners och aktiviteter
12.00–
Bajsbasket och en annan sorts gröt
19.30
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
12.00–
19.30

Bokskogen
Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
12.00–
15.00
Bibliotekarierna läser saga på arabiska
EuroPride

12.00–
19.30

12.00–
15.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på engelska
EuroPride

12.00–
19.30

12.00–
15.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på somaliska
EuroPride

12.00–
15.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på svenska
EuroPride

12.00–
19.30

Regnbågsbibblans bokbytarlådor
Byt dina utlästa böcker mot nya spännande böcker

12.00–
19.30

Foto- och utklädningshörna
Klä upp dig för kameran och ta kort i vår fotoautomat med gratis
utskrifter. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

12.00–
19.30

12.00–
19.30
17.00–
18.00

Barnens Byggskola (för dig från 5 år)
Snickra och skapa efter egen fantasi med NCC
Glassglädje för alla barn
Triumfglass sprider glassglädje
Göteborg, vår stad, en grön stad för barnen
Hyresgästföreningen Centrum
Scouternas by
Äventyr och pyssel med Göteborgs scoutdistrikt
Är du en elefant i bilen?
Trafiksäkerhet med NTF Väst
Lägermusik med Scouterna i Göteborg
Göteborgs scoutdistrkt

Träscenen
Kultursommarjobb på Träscenen
14.15–
Ingen show är den andra lik
15.00
15.15–
Prova på streetdance (för dig från 10 år)
Aktiv Ungdom Väst lär dig sköna moves. Tre pass: 15.15–16,
17.45
16.10–16.50 och 17.10–17.45
18.00–
19.00

Dansshow och prova på att dansa hiphop och showdans
Med Artistique där alla åldrar är välkomna

Växthuset
12.00–
Barnens Second Hand med Emmaus Björkå
Hållbart mode för barn
19.30
12.00–
19.30

Lekfull programmeringsintroduktion med Minecraft och
robotspel
Testa programmering med NTI och ITG

12.00–
19.30

Växtverkets återvinningspyssel
Lär dig mer om ekosystemet, växter, grönsaker och mycket
mera

15.00–
16.00

Spela hårbingo
Hår-happening med M.P.A.C

Workshoptältet
12.00–
Wellpapp Wonderland
Bygg vad du vill i wellpapp.
17.00

Design & slöjd
kro n hus går de n
11.00–
Utställning av tenn från Jokkmokk
18.00
Lerverk Butik & Galleri
11.00–
18.00

Utställning: Tankar om ljus och mörker
Lerverk Butik & Galleri

12.00–
14.00

Prova på att dreja
(biljett krävs, hämtas på plats kl 12 varje dag)
Dreja med Bäx Krukmakeri

12.00–
16.00

Utställning av läderaccessoarer med kända
Göteborgsmotiv
Hos Laura Didion

12.00–
18.00

Prova på smyckesmide
(biljett krävs, hämtas kl 11–12 varje dag)
Hos Stefan Salomonsson Handmade Jewellery

12.00–
19.00

Nyfiken på steampunk?
Utställning och försäljning på Butik Minerva

Fest & mingel
B ee bar
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
03.00
Bar och klubb med gäster och uppträdanden (från 22 år)
EuroPride

C l ar i o n H otel P o st
17.00–
Schlagerbar (åldersgräns 18 år)
22.00
Med Mingelmartin
EuroPride

Film & foto
B i o roy
17.00–
Queer på Roy: Silvana – väck mig när ni vaknat
18.30
Hyllad film om en stjärnas resa
Syntolkas EuroPride
B i o g öta
14.30–
Visning av baletten Svansjön, inspelad version****
17.30
(biljett krävs)
Arr: SF Bio, framförs av The Royal Ballet London
Syntolkas

Scenen vid fontänen
12.00–
Upplev kulturskolan!
19.30
Ta del av dans, teater, bild & form, foto, musik
Stora cirkustältet
12.00–
Varieté GBG
12.45
En vaudeville där vad som helst kan hända
13.30–
14.00

Familjeföreställningen Farfars mammas soffa
En resa genom tid och rum. Arr: Staden där vi läser i samarbete
med Alfons Åbergs Kulturhus
Varieté GBG
En vaudeville där vad som helst kan hända Syntolkas
Romeo och Julia (för dig från 13 år)
En rafflande klassiker på 3 aktörer och med humor som vapen.
Arr: Teater Jaguar

12.00–
19.30

Gör din egen Prideflagga
Ta med till paraden. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

15.00–
15.45

12.00–
19.30

Nagellacksverkstad
Måla och smycka dina naglar. Arr: Regnbågsbibblan

16.30–
17.20

12.00–
19.30

Smycka din egen läsdagbok
Läsdagbok i present från Regnbågsbibblan
EuroPride

17.45–
18.30

13.00–
13.30

Dagens queerbok
Bibliotekariernas val av mäktiga berättelser.
Arr: Regnbågsbibblan EuroPride

Träscenen
12.00–
Funkykidz (för dig 2–8 år)
13.00
Prova på barndans i dansglädjens tecken

15.00–
17.00

Käpphästar, hinderbana och sagoläsning
Tio vilda hästar

13.00–
14.00

Varieté GBG
En vaudeville där vad som helst kan hända

Bliss Dance Academy (för dig 8–14 år)
Prova på att dansa street och disco

Göteborg Energi arbetar för alla göteborgare och med hela staden – och vill ta ett större ansvar för att bidra till en varmare och
ljusare stad. Besök bolagets paviljong och lägg en boll på den
fråga som är viktigast för dig.
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E u ro pr i d e par k
Kärlek och äktenskap
12.00–
Fotoutställning
21.00
EuroPride
På stan
Fotoutställning: Man måste inte vara blond och tjej
09.30–
Högskolan för design och konst, Kristinelundsgatan 6–8,
16.30
Göteborg
EuroPride
10.00–
20.00

Utställning: Porträtt av min pappa Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1, Landvetter
EuroPride

Stad sbibli oteket – h ö r salen
Film for Change
18.45–
Filmaktivism från Turkiet
20.30
EuroPride

Historia & samhälle
G öteb o rgs stad sm u se u m
RFSL Newcomers
10.00–
Asylrättsforum på Göteborgs stadsmuseum
17.00
EuroPride
J u bile u ms pavilj o ngen – g öteb o rg 4 0 0 år
Kvinnokamp i 150 år – vad hände?
17.00–
Göteborgs kvinnor i rörelse/r lyfter fram en glömd historia.
17.30

Marknad
Bältes pännar par ken – g r een c o r ne r
12.00–
Göteborgs Skafferi
20.00
Lokal grönsaksmarknad
H e d en
12.00–
Loppisfestival – bagageloppis
Lönsamt, roligt och bra för miljön!
20.00

Mat & dryck
Bältes pännar par ken
Blåmusselskola
12.00–
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
13.00
Västsverige
12.00–
20.00

Musselbarens popup-restaurang
Smaka på Västsverige

15.00–
16.00

I blåmusslans sällskap
Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla

18.00–
19.00

Blåmusselskola
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
Västsverige

green corner
Stadsodlingssafari
12.00–
Upptäck Göteborgs odlingsvärld med Stadsnära Odling. Samling
17.00
i green corner 12.00

E u ro pr i d e par k stage
15.05–
Panetoz
Pantetoz sprider glädje och får en att tänka om vad hiphop är
15.50
EuroPride
16.40–
17.25

Divine
Klassiskt skolade soprantrion Divine sjunger opera för alla
EuroPride

18.10–
18.55

Wiktoria
Sveriges okrönta drottning av countrypop
EuroPride

20.00–
20.45

EQLovesMusic
Det kvinnliga producentkollektivet bjuder på ett färgsprakande
uppträdande
EuroPride

22.00–
23.00

Rainbow Riots
Internationellt konstnärskollektiv
EuroPride

G ötapl atsen
18.00–
Göteborg Wind Orchestra
19.00
Konsert: Storslagen filmmusik
20.00–
21.00

Tove Styrke
En av landets mest lovande popstjärnor

21.45–
22.45

Silvana Imam
Svensk hiphops naturkraft till Götaplatsen
EuroPride

G öteb o rgs ko nse rth u s
Stenhammarsalen
09.30–
Mästarklass med Per Tengstrand
Presenteras av Göteborgs Pianofestival
12.30

12.00–
22.00

Container Kitchen
Här får idéer inom mat ta plats

Kro nh u sgår d en
Släkt- och hembygdsforska i Göteborg
12.00–
Ta reda på var din släktsaga börjar med Göteborgs
19.00
Hembygdsförbund

12.00–
22.00

Culture Kitchen
Stadslandet och ABC presenterar matentreprenörer som lagar
mat från göteborgska världen.

13.00–
14.00

Debussy 100 år – en hyllning till den franske
tonsättaren
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

12.00–
22.00

Ta hand om din kropp med Hoppet från Hammarkullen
Testa matlagning med Culture Kitchen

14.15–
15.00

M e d icinhisto r isk a m u seet
Museikryss
12.00–
Kryssa dig fram genom medicinhistorien
16.00

16.00–
17.30

Lär dig laga afghansk mat
Maihan Afghanska Kulturföreningen lagar vegetarisk sås med
färskost

Möt världspianisten Per Tengstrand
Konversation och musik vid flygeln presenteras av Göteborgs
pianofestival

15.30–
17.00

Mästarklass med Per Tengstrand
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

18.00–
20.00

Syra grönsaker
Bevara din skörd med Resursrestaurangen

Konst & arkitektur
G öteb o rgs ko nsthall
11.00–
Mounir Fatmi – 180° Behind Me
18.00
Utställning på Konsthallen
G öteb o rgs ko nstm u se u m
11.00–
Konstutställningen Det universella språket.
18.00
Efterkrigstidens abstrakta konst
Öppen visning
Kro nh u sgår d en
12.00–
Utställning Transition – Coming Home
19.00
På Q´ente Atelje
EuroPride
På stan
10.00–
Utställning: Så minns vi, finns vi
20.00
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås
EuroPride
12.00–
18.00

SPECTRUM, konstutställning
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Göteborg
EuroPride

Stad sbibli oteket – utställningshallen
09.00–
Pride Art Exhibition
21.00
Konstutställning med svenska och internationella konstnärer
Vär ld sku ltu r m u seet
12.00–
Formverkstan gästar Världskulturmuseet
17.00
Installation med Formverkstan konst & design
vär ld sku ltu r m u seet
HELA STADENS GALLERI
En del av Göteborgs 400-års jubileum

11.00–
23.00

Litteratur
På stan
10.00–
Fira den nya hbtq-hyllan
14.00
Kållereds bibliotek, Hagabäcksleden 9 Kållered
EuroPride
18.00–
19.00

Författarbesök: Mian Lodalen
Biskopsgårdens bibliotek, Vårväderstorget 3, 418 31 Göteborg
EuroPride

Stad sbibli oteket – tr app scenen
18.00–
Är skräcklitteraturen queer?
19.00
Samtal med succéförfattaren Mats Strandberg
EuroPride

G u staf ad o lfs to rg
International Street Market
10.00–
Smaka på världen
20.00
K ajskj u l 8 på packh u sk ajen
17.00–00 Kajskjul 8:s sommarbistro öppnar
På stan
Stans snabbaste svinnsoppa
12.00–
Stärk dig själv och miljön med soppa gjord på räddade grönsaker.
20.00
Håll utkik efter cykeln på stan. Arr: Resursrestaurangen
17.00–
19.00

Närproducerat direkt från bonden
REKO Göteborg, läs mer på webben. Pusterviksplatsen

Musik
B r u nns par ken
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg
Bältes pännar par ken – ci r ku stältet
12.00–
Lasse Dahlquist i våra hjärtan
13.15
Underhållning allsång och utdelning av Lasse Dahlquiststipendiet 2018
13.45–
14.45

Swing it med Smoke Rings Sisters
Pres. av Gbgs stads hälsofrämjande- och förebyggandeenhet

15.30–
16.30

Habaneros
Kubanskt sväng med Rolando Laras sjumannaband

17.15–
18.15

Among Lynx – kraftfull blues och rootsmusik
Presenteras av Gbgs stads hälsofrämjande- och före
byggandeenhet

19.15–
20.00

Annelie – electroambient pop
Presenteras av Musikcentrum Väst

20.30–
21.15

Anders von Hofsten – soul med afrikanska och
brasilianska rytmer
Presenteras av Musikcentrum Väst

22.00–
23.00

Aurelia Dey och Alpha Crew
Feministisk konsert med afrokaribisk musik och dans

C har les feli x lin d be rgs pl ats
12.00– 21 Turikos Traditionell folkmusik från Ecuador
Dickins o nsk a pal atset
16.45–
Närbild av en tonsättare
18.15
Göteborgs pianofestival presenterar Smetanas liv och musikaliska arv
D rottningto rget
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg

Viktor rydbergssalen
09.30–
Mästarklass med Katarina Ström-Harg
Presenteras av Göteborgs Pianofestival
12.30
14.00–
17.00

Mästarklass med Katarina Ström-Harg
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

G öteb o rgs o pe r an
11.30–
Smakprov ur den nya säsongen på
13.15
GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Opera, musikal och klassisk musik
18.00–
19.00

Förbjudna Stadens Kammarorkester
Foajékonsert med traditionell kinesisk musik med 11 musiker på
scenen.

Har ry hj ö r nes pl ats
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00
j u bile u ms pavilj o ngen – g öteb o rg 4 0 0 år
14.30–
Sånger från långt borta och nära
Tetra vokalkvartett underhåller. 14.30–14.50, 15.30–15.50 samt
19.00
18.30–19
20.00–
23.00

Jubileumslounge med DJ Livsfarligt
En bubblande musikmix

K ajskj u l 8 på packh u sk ajen
19.00–
Konferencier Bjarne Lundqvist
23.15
Känd från bl.a. Flamingokvintetten och Streaplers
19.30–
23.00

Lasse Stefanz
Nordens största dansband

Kro nh u sgår d en
16.00–
Livemusik på Café Kronhuset
West Jazz spelar lättlyssnad, glad, svängig och dansant
20.00
musik
Ku ngs p o rtsavenyn 1 8
18.00–
Got Motion Battery
Marschtrummor spelar funkiga grooves
19.45
Ku ngs p o rts pl atsen/ö. hamngatan 4 5
18.00–
Gothenburg Fringe showcase
Poesi, musik och performing art
19.45
Lisebe rg – tau bescenen
20.00–
Jenny Silver sjunger Monica Z tillsammans med
21.30
Lisebergsorkestern
Jazz på Liseberg
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S/S mar i e h o lm
20.00–
Dirty Old Bastards
22.00
Skitig blues i kostym. Presenteras av Göteborgs Bluesförening
Sto r a te ate r n - o m r åd e t – m i lle n i u m pl at s e n
12.00–
Mödrars Manifest/Manifiesto de las madres- föreställning
23.00
Teatergruppen Ful om migrationspolitiken. Föreställning
18.15–19.25
Tr äd går d s fö r e n i n g e n – sto r a c i r ku stälte t
22.00–
Nynningen
23.00
Rock med politisk underton

Partners & aktiviteter
Basargatan
15.00–
Vinn en matlåda
Engångsfritt Kulturkalas i Framtidshubben
16.00
Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Artcaching – Rundqvist & Co
Gör ditt eget konsttryck med trästilar och klicheér
20.00

12.00–
20.00

Pärla regnbågens färger
Svensk Direktreklam

13.00–
19.00

Ta dig runt på egen hand i 1600-talets Göteborg
Upplev gator och torg i ett perspektiv du aldrig sett förut!

12.00–
20.00

Tillgänglig stad under stora byggprojekt
Parkering Göteborg

14.00–
14.20

Kvillestråkets dansbana goes Kulturkalaset
Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans

12.00–
20.00

Världens Barn
Information om kampen för barns rättigheter

14.00–
15.00

Träffa Henrik Kant, direktör, Stadsbyggnadskontoret
i Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

14.00–
16.00

Förhandsvisning av regnlekplatsen
Se hur den nya lekplatsen med regntema kommer att se ut

15.00–
16.00

Träffa Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare,
Park-och naturförvaltningen
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

15.00–
16.00

Träffa Linda Nygren, direktör, Park-och
naturförvaltningen i Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

15.00–
16.00

Träffa Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

16.00–
16.20

Stadslinbanan – en del av framtidens kollektivtrafik
Hur ser framtidens kollektivtrafik ut i Göteborgsregionen?
Teckenspråktolkas

16.00–
17.00

Träffa Camilla Nyman, VD, Göteborg & Co
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

green corner
12.00–
Kom på diskdisco för Engångsfritt kulturkalas!
Dansa till diskhits!
13.00
C l ar i o n h ote l p o st
22.00–
Den officiella lesbiska festen på EuroPride 2018
(åldersgräns 18 år)
03.00
Presenterad av Gunn Lundemo & Moxy
EuroPride
E u ro pr i d e par k
12.00–
Naglar på pride, för en jämställd värld
Färgsprakande naglar inför paraden EuroPride
18.00
J u b i le u m s pavi l j o n g e n – g öte b o rg 4 0 0 år
Hela stadens galleri
00.00–
Faces of youth - det är vi som är Ungdomssatsningen
24.00
12.00–
16.00

Vad vill du berätta i världens längsta konstverk?
Kanske blir ditt budskap uppmålat på en parkbänk längs 21
km konst

12.00–
18.00

100 människor – 100 berättelser
Var med och skapa berättelsen om Göteborg tillsammans!

Fixarfest
Sy din egen Pridepåse av återvunnet material. Räkna till 10.

12.00–
18.00

YESBOX – Home of entrepreneurs
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer

12.00–
20.00

Framtidens boende – gemenskap, trivsel och
goda grannar
Känn dig som hemma hos Framtidenkoncernen

12.00–
19.00

Göteborgs stadslinbana binder ihop staden – ta en tur
längs planerad väg
Ställ frågor till Trafikkontoret och Västtrafik

12.00–
20.00

Göteborg Energi - ett energibolag för alla
Vad är mångfald för dig? Vilken fråga är viktigast för dig?

12.00–
19.00

12.00–
20.00

Göteborgs fem kulturhus - fullspäckat program
Workshops, musik, dans, film och lunchdisco

Upplev 1600-talets Göteborg i virtual reality
Se visualiseringen av 1600-talets Göteborg med hjälp av
VR-glasögon

12.00–
20.00

Inte alltid släkt, men familj
Familjehem Göteborgs Stad

13.00–
13.20

Kvillestråkets dansbana goes Kulturkalaset
Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans

12.00–
20.00

Lidköping vid Vänern
Upptäck Lidköping! Här finns vatten, liv och driv

13.00–
15.00

Nybyggt parkstråk längs Kvillebäcken med utegym
och dansbana
Ställ frågor till Park-och naturförvaltningen

10.30–
12.00

Workshop om privilegier: Det är inte ditt fel, det är inte din rätt
Högskolan för Design och Konsthantverk, Kristinelundsgatan 6
Göteborg EuroPride

12.00–
20.00

Metro HairBar
Skapa festfrisyren med Metro

13.00–
15.00

12.00–
13.30

12.00–
20.00

Min Ort
Träffa föreningen som vill ena orterna och ungdomarna

Träffa Anna Rosengren, direktör, Kulturförvaltningen
i Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och
utvecklingen av Göteborg

Pridevandring – pilgrimsvandring genom Göteborgs
HBTQ-historia
Plats: Start och avslut vid fontänen på Järntorget, 413 04
Göteborg EuroPride

Jennie Smith/Mediabank Göteborg & Co

12.00–
20.00

Kärleken
känns i magen.
Välkommen till Saluhallen och de goda smakerna
för sommarens alla måltider. Packa din
picknick och njut under blå himmel, en glödande
måne eller en skimrande regnbåge.
Stora Saluhallen | Kungstorget | storasaluhallen.se

L an d sar kive t
Fetischism från insidan
16.15–
Kontraster mellan historiska och samtida definitioner
17.15
EuroPride
På stan
Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
10.00–
12.00
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 8-12 år) anmälan krävs
EuroPride

GÄLLER ALLA MED
LIVMODERHALS!

TESTA DIG I
SRHR-BUSSEN

Ta ditt cellprov
i SRHR-bussen

Test och behandling
är gratis
Närhälsan
i EuroPrid
e

Rådgivning och provtagning är gratis

Besök Närhälsan SRHRbuss i EuroPride park på
Kungstorget, utställningsplats 52. Välkommen!
SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Göteborg
flaggar för
allas lika värde
Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter.
Därför hissar staden regnbågsflaggorna
under EuroPride 14–19 augusti.

EuroPride
14–19 augusti

Första gången Göteborgs Stad hissade regnbågsflaggan
på Gustav Adolfs Torg var 2011.

Seminarium om Göteborgs
Stads studie om hbtqpersoners arbetsmiljö.

2013 inrättades här Sveriges första och hittills enda
kommunala hbtq-råd och 2017 antog kommunfullmäktige
stadens första hbtq-plan.
I Göteborgs Stad finns en medvetenhet om att mänskliga
rättigheter aldrig kan tas för givna, därför fortsätter
staden sitt arbete. Lagom till EuroPride har Göteborgs
Universitet på uppdrag av staden tagit fram en studie om
hbtq-personers arbetsmiljö inom Göteborgs Stad – en av
alla åtgärder i hbtq-planen.

Staden deltar aktivt i EuroPride
Göteborgs Stad medverkar i EuroPride på flera sätt.
Regnbågsflaggorna kommer att hissas i alla stadsdelar.
Staden finns självklart också representerad på Kungstorget
– under festivalen kallad EuroPride Park.
Under paraden lördagen den 18 augusti kommer
medarbetare från Göteborgs Stad gå bakom banderollen
”Göteborg – En stad för alla”. Bara tillsammans blir detta
verklighet.
Välkommen att delta du också!

www.goteborg.se
www.goteborg.se/europride

Unik arbetsmiljöstudie

Tid: 15 augusti kl 16–16.45
Plats: Stadsbibliotekets
trappscen

HBTQ-rådets
politikerutfrågning
Möt Göteborgs
ledande politiker.
Tid: 16 augusti kl 16–17.30
Plats: Stadsbibliotekets
trappscen

Tyck till om
Göteborgs Stad
Välkommen till vårt tält
i EuroPride Park.

EuroPride Parade
Gå med oss i paraden under
banderollen Göteborg
– En stad för alla.
Tid: 18 augusti kl 14.30
Plats: Startar på Heden
och avslutas på Götaplatsen
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14.00–
16.00

Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 14-16 år) anmälan krävs
EuroPride

19.00–
20.00

Musikgudstjänst, The power of love
Hagakyrkan, 411 23 Göteborg EuroPride

Sto r a te ate r n - o m r åd e t
Milleniumplatsen
10.00–
Skicka riktiga vykort helt gratis
Testa PostNords app i infotältet EuroPride
22.00
14.00–
19.00

Skarpt Läge i informationstältet
Få hjälp med ditt CV och att söka jobb

Parkeringen
14.00–
Street Games
Prova nya sporter oavsett ålder och nivå
20.00

Seminarium, visning
& samtal

G ötapl ats e n
17.45Försnack
Dagens kultursamtal: Carina Sjöholm, museichef på Göteborgs
18.00
Stadsmuseum
18.0023.00

G öte b o rgs ko n stmus e um
14.00Se mer – se queer!
Vi synliggör det queera i konsten
14.30
Teckenspråktolkas EuroPride
15.0015.30

15.4516.30

EuroPride

Hur vi förändrar världen
Workshop om att utveckla världen till en bättre plats för alla
EuroPride

LINGSALEN (A505)
Kriminalvården första myndighet att HBTQ-certifieras
10.00Presentation och panelsamtal EuroPride
10.45
11.3013.00

Vart tog vi vägen
Hur kan vi göra sexualupplysningen mer inkluderande
EuroPride

13.4514.30

Hur är det med djuren
Argumentet det är inte naturligt har aldrig vart längre bort
EuroPride
På engelska

15.0016.00

Psykisk hälsa och migration – en livsberättelse
Om Syrien och återhämtning från posttraumatiskt
stressyndrom. På arabiska

16.4517.45

Det tredje könet och en modern familjelagstiftning
Samtal med Malin Björk och Erik Mägi, doktorand i civilrätt.
Arr: Vänsterpartiet
EuroPride

18.0018.45

Provokation
Samtal om konst och kultur som förändringskraft
EuroPride

Se mer – se queer
Vi synliggör det queera i konsten

EuroPride

På engelska

G öte b o rgs stad smus e um
10.15–
Asylforum – Öppningstal
Plats: Wallenstamsalen EuroPride
10.30
10.45–
Asylforum – Transrättigheter i den svenska
11.45
asylprocessen
Plats: Wallenstamsalen EuroPride
12.15–
13.30

Asylforum – Vad gör Newcomers i de olika
lokalgrupperna?
Panelsamtal EuroPride

13.45–
14.45

Asylforum – HBTQ och troende
Panelsamtal EuroPride

15.00–
15.45

Asylforum – Trovärdighetsbedömningar av
hbtq-personer i asylprocessen
Seminarium EuroPride
På engelska

Fo lk te ate r n
Kom och häng i huvudet på Folkteatern
14.00Rundtur (klockan 15) och visning inne på teatern
18.00

Gaypastorn Edwin Sikot gifte sig med sin pojkvän
i Kenya Det som följde var en homofobisk mardröm
EuroPride
På engelska

Trappscenen
11.00Minoritetsstress
11.45
Hur påverkar det oss
12.3013.30

EuroPride
Inner fighter
Föreläsning med Ivy Rosenauer EuroPride
Presentation av Equality Uganda, fri att älska
Ett projekt grundat för att kämpa för HBTQ-personers
På engelska
rättigheter i Uganda EuroPride

16.0017.30

HBTQ-rådets politikerutfrågning
Nästa steg mot jämlikhet EuroPride

Kro n h usgår d e n
14.00–
Emigranternas väg – en teatervandring längs
19.00
Postgatan* (biljett krävs)
Arr: Higab. Vandringar 14–15 och 18–19
16.00–
19.00

Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
Arr: Higab Visningar 16–17 och 18–19

L an d sar kive t
15.00–
Tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960
15.45
Föreläsning Hanna Markusson Winkvist och Eva Borgström
EuroPride

Sexuell hälsa, vad gör landstingen?
Samtal med landstingspolitiker EuroPride

F i r st h ote l g
Vernissage – art exhibition
11.00Selflove, av Diana Wahlborg
17.00

19.1520.15

Bryta isen
Föreläsning om att vara ensam tjej bland grabbarna
EuroPride

Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna

18.00–
18.45

Eu ro pr i d e par k stag e
Konferencier Gretchen
12.0020.00
Dagens konferencier
Valdebatt med Britt-Marie Mattsson – val 2018
12.30Kultur, folkbildning och föreningsliv
13.30
15.00–
Fackens dag, samtal, debatter och underhållning
19.00
Modereras av Laila Abdallah, internationell sekreterare Saco

17.1518.15

15.00–
15.45

#metoo + hbtq = en facklig fråga
Ett seminarium för att belysa frågan
Teckenspråktolkas EuroPride

D rottn i n gto rg et
Möt årets kulturpristagare på spårvagnsdop
16.00Göteborgs Spårvägars Kulturpris 2018
16.30

15.4516.45

QueeRealitet
Singelrelease och samtal EuroPride
Homonationalism
Föreläsning med Anna-Maria Sörberg Arr: Vänsterpartiet
EuroPride

Vad är en inkluderande och trygg stad
En diskussion med Björn Siesjö och representanter från
Stadens HBTQ-råd EuroPride

13.00–
13.45

CARO LU S D U X
14.00Visning av Carolus Dux*** (biljett krävs)
Arr: Higab. Visningar 14–15, 15–16, 16–17, 17–18 samt 18–19
19.30

13.1514.15

15.0015.45

Alla 13 perspektiv på AIDS
Seminarium om nytt förhållningssätt till hiv/aids av Tristan
Troby EuroPride

Trött på sopor? Engångsfritt Kulturkalas med
Avfallsfria Ada
Konkreta tips på hur du kan minska ditt avfall och din
klimatpåverkan.

Hörsalen
12.00Släpp normkritiken
12.45
Hur ämnesintegrerar vi hbtq-perspektivet i undervisningen
EuroPride

Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna
Visning på engelska

12.00–
12.45

15.00–
15.20

STAD S B I B LIOTEKET

14.00–
14.45

Cirkustältet
Konferencier Ingela Eek
12.00–
18.30
Pres. av Gbgs stads hälsofrämjande- och förebyggandeenhet

Green corner
Trött på sopor? Engångsfritt Kulturkalas med
13.00–
15.20
Avfallsfria Ada
Konkreta tips på hur du kan minska ditt avfall och din
klimatpåverkan.

Min väg – en föreläsning med Erica Anderson
Betlehemskyrkan, Vasagatan 28 Göteborg Arr: EKHO Göteborg
EuroPride
På engelska

14.0014.30

Hörsalen
10.15–
HBTQ-personers arbetsmiljö i Göteborg Stad
11.15
Vad är en HBTQ-persons åsikt om arbetsmiljön? EuroPride

Konferencier Kattis Olsson Lundberg
Presenteras av Musikcentrum Väst

19.00–
20.30

G öte b o rgs o pe r an
13.00–
Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
13.45
Kika in bakom kulisserna

Bälte spän nar par ke n
Psykiska olikheter – lika rättigheter
12.0020.00
Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa

16.50–
23.00

Att leva som gay i länder där homosexualitet är förbjudet
Moderaternas kansli, Otterhällegatan 2 41118 Göteborg
EuroPride
På engelska

RÅDH U S ET
17.00Visning av Rådhuset – Gunnar Asplunds tillbyggnad* (biljett
19.00
krävs)
Arr: Higab. Visningar 17–18, 18–19

G öte b o rgs r e mfab r i k
16.00Visning av Göteborgs Remfabrik** (biljett krävs)
Arr: Higab
17.00

ARTI STEN
sal C310
Samtyckeskultur
12.00Workshop med Fatta Samtycke
14.00

Konferencier Anders Westgerd
Entreprenör som kämpar för mänskliga rättigheter

18.00–
19.00

På stan
09.30–
Prideparader i Europa – mellan politik, fest och
10.15
synliggörande
Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6,
Göteborg EuroPride
10.00–
11.00

Seminarium om arbetsplatser i regnbågens alla färger
Västsvenska Handelskammaren Parkgatan 49 Göteborg
EuroPride

12.00–
15.00

Från snack till verkstad om likabehandling på arbetsplatser
Vision Göteborg, Stampgatan 15, Göteborg EuroPride

12.30–
14.00

Presentation: Homonationalism i Sverige och Europa
Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6
Göteborg EuroPride
På engelska

14.15–
15.00

STORA TEATERN - O M RÅDE T
12.00–
Tempelturen****** (biljett krävs)
15.30
Busstur till Göteborgs religiösa byggnader.
16.00–
19.30

Tempelturen****** (biljett krävs)
Busstur till Göteborgs religiösa byggnader.

MILENNIUMPLATSEN
12.00–
Demokratitorget – val 2018
20.00
Träffa politker

Teater, varieté & dans

Eu ro pr i d e par k stag e
Teater Phantastisk
13.30–
13.45
Dansuppträdande EuroPride
13.45–
14.30

Queer salsa-show
QueerSalsa Stockholm Performance Team

EuroPride

K aj s kj ul 8 på pac kh us k aj e n
Prova på-buggkurs
18.00–
19.00
Med Monica Glingborn från Danscentrum Göteborg
Ku n gsp o rtspl ats e n/Ö. ham n gatan 4 5
Uppvisning och prova-på bugg och gammaldans
20.0022.30
Kom och dansa loss
K varte r sc e n e n 2 l ån g
Prova på impro
16.00–
17.00
Impro på engelska
På engelska
17.30–
18.15
18.45–
19.45
20.00–
21.00

Solodoppio – in English
An improvisation duo
På engelska
Humor, cynism och ärlighet – improvisationsteater
Med Bookhouse Boys

Föreläsning: Vem är förälder?
Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6
Göteborg EuroPride

21..30–
22.30

Improverket in English
Improverket bjuder in: VM i impro

15.15–
16.00

Body Acts Queer
Högskolan för Design och Konsthantverk, Kristinelundsgatan 6
Göteborg EuroPride

Tr äd går d sfö r e n i n g e n – sto r a c i r kustälte t
Hairy Tales – feministisk punkcirkus
20.00–
Av och med M.P.A.C. EuroPride
21.30

16.15–
17.00

Sexualitet och integration, en diskussion
Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan
6-8 Göteborg EuroPride
På engelska

17.15–
18.00

Kvinnopar i kvinnorörelsen, första delen av 1900-talet
Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan
6-8, 411 37 Göteborg EuroPride

18.00–
19.00

Nakensnäckor – havets extravaganta divor, ett showigt
föredrag
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10 Göteborg
EuroPride
På engelska

The Impram Show – in English
På engelska

Ta med en vattenfl
flaska
På Kulturkalaset finns vattenposter utplacerade med
friskt och gott kranvatten.
Engångsfritt Kulturkalas

Teaterkortet

Mer teater och salongens bästa platser
STI!
VÄLKOMMEN TILL HÖSTSAMLING 17 AUrarGUnya spelåret!
sente
Göteborgs Stadsteater & Backa Teater pre
orgs Stadsteater.
ra Scen, Göteb
Fredag 17 augusti kl 12 & kl 16 inne på Sto
kvarn.
Fri entré. Begränsat antal platser, först till

www.stadsteatern.goteborg.se/teaterkortet
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Ett Göteborg för alla

Så låter en bok

Den mångkulturella endagsfestivalen Ett Göteborg för alla

Upplev romanen och sci-fi-klassikern ”Mörkrets vänstra hand”
i en musikalisk tolkning av kompositören Erik Dahl. Verket har
han döpt till ”Gethenian Suite” efter planeten Gethen i Ursula K Le
Guins roman. Musiken rör sig i gränslandet mellan kammarmusik,
jazz och rymdpop. Med hjälp av projektioner, ljus och kostym får
besökarna dessutom visuell upplevelse av livet på planeten.
”Gethenian Suite” hade premiär i mars 2018.

sätter religionen i centrum. Med aktiviteter, musik och diskussioner om religionens betydelse för samhällsutvecklingen skapas
förståelse, gemenskap och samhörighet. Här kan du knyta din
egen turban, lyssna på musik, dans och sång från församlingar
eller sjunga ut med Människovärdeskören om allas lika värde.
Gemensamt manifesterar vi religionens positiva kraft i staden.

Kl 12.00–19.00

Bältespännarparken

Kl. 18.00–19.00

Kronhuset

Libanesisk superstjärna
uppträder på Götaplatsen
Nu blir det arabiska rytmer i stort format när en av arabvärldens
största stjärnor Nancy Ajram uppträder i Göteborg. Hon utlovar
en svängig konsert som får känslolivet att svalla.
– Folk kommer att sjunga med
och dansa och publiken kommer
att ha jättekul. Jag kör mina bästa
gamla hits och jag kommer bjuda
på mina senaste låtar, säger Nancy Ajram.
Med konserten i Göteborg gör
hon sitt andra besök i Sverige,
förra gången var det Stockholm.
– Jag ser verkligen fram emot
att få träffa all min publik och
alla mina fans i Sverige. Jag
är säker på att det blir en bra
konsert.
Inspiration till sina rytmer
och musik hämtar hon från
tarab-musik som är en särskild
form av arabisk konstmusik som
stärker det känslomässiga hos
publiken.
– För att få inspiration lyssnar
jag mycket på gammal egyptisk
och libanesisk tarab och också
på fransk musik, säger Nancy
Ajram som också ser att det är en
stor skillnad att uppträda i arab
världen jämfört med att uppträda
i västvärlden.
– Jag älskar att uppträda i arab

världen för jag känner större
entusiasm, kärlek och interaktion
med publiken där. De kan alla
mina låtar utantill. När jag uppträder i västvärlden blir upplevelsen en annan men jag känner att
min publik i västvärlden längtar
efter och saknar min typ av konserter, säger Nancy Ajram.
Det är en rutinerad artist som

Nancy Ajram gör
sitt andra besök
i Sverige.

Franska Trion
ger allt på scen

”Jag känner att min publik
i västvärlden längtar efter och
saknar min typ av konserter.”

När Franska Trion beskriver sin musik så är det ett slags rock som
växt fram av sig själv. Men hur det gått till har de ingen aning om.
Det de vet är att de kommer ösa allt de kan på Kulturkalaset.
Den lite svårplacerade och säregna musikstilen som Franska
Trion skapat är trots allt enkel att älska. Texterna är banala men
mångfacetterade, roliga, hemska, sorgliga och hoppfulla.
– Vi kommer att ge allt som vanligt när vi spelar och förhoppningsvis kommer våra låtar skänka både tröst och glädje till publiken, säger Matti Ollikanen som är bandets frontfigur.
Matti ser fram emot att få spela för hemmapubliken under
Kulturkalaset. Det var ju ändå här som de började 2002 och sedan
dess har hängivna fans följt bandet.
– Kulturkalaset är faktiskt den sista spelningen vi gör innan vi
släpper vår nya platta Blod på dina händer den 24 augusti. Så det
kommer att bli riktigt kul att göra spelningen för vår hemmapublik.

Vad hoppas ni att den här spelningen ska ge er?

– Ytterligare några nya fans, i och med att det är gratis, och alla
som vill kan komma och höra om vi är något att ha.

Kl. 17.30–18.15
göteborgarna får möta. Nancy
brinner dessutom för jämställdhet, där hon anser att arabvärlden
har en läxa att göra på området.
– I Mellanöstern är det här
ämnet fortfarande kontroversiellt. Det går absolut åt rätt håll,

men vi har fortfarande inte nått
hela vägen i den här frågan,
avslutar Nancy Ajram.

Kl. 21.30–23.00
Götaplatsen

Lekfullt med Lill Lindfors
En av Sveriges mest folkkära artister, Lill Lindfors,
laddar för en kväll med en mix av toner som blir till
en musikalisk lekfull konsert.
– Att spela I Göteborg är nostalgi
för mig. Jag har dessutom ett
speciellt förhållande till Göteborgspubliken eftersom vi har
samma typ av humor, säger
Lill Lindfors.
Hon lovar att ösa på med
mycket humor från scenen till en
blandning av Cornelis Vreeswijk,
brasilianska rytmer och kanske
någon klassiker.
Med sig på scenen har hon
också Anders Linder, kanske mer
känd för allmänheten från barnprogrammet Kapten Zoom, och
bandet Claes Crona Trio.

Franska Trion släpper
sin nya platta den
24 augusti.

– Med Anders Linder och Claes
Crona Trio kommer jag kunna
göra lite tuffare musik än vad jag
kan när jag är ensam. Anders och
jag har ju dessutom varit sångkumpaner sedan 1960-talet och
jazzat en del ihop, så självklart
blir det en del inslag av jazz under
kvällen också, säger hon.

Är klassikern En man i byrålådan
självskriven?

– Nej, faktiskt inte. Jag brukar
inte ta med gamla klassiker utan
det lämnar jag till publiken att
önska i sådana fall. Och jag lovar
att publiken ska få önska låtar.

Lill Lindfors lovar att publiken ska få
önska låtar.

Kl. 21.00–22.00
Trädgårdsföreningen,
Stora Cirkustältet

Götaplatsen

Abdellah Taïa i samtal om sin bok
Den marockanska författaren

Abdellah Taïa kom ut som gay i sitt
hemland. Det skapade en skandal.
Nu gästar han Kulturkalaset med
sin nya bok ”Den som är värd att
bli älskad”.
– Jag kommer att prata om min
bok som nyligen blev översatt till
svenska. Jag hoppas att de gillar vad
jag har säga om mitt litterära arbete
och att jag kan inspirera som arabisk
homo författare, säger Abdellah Taïa.
Några han hunnit få mycket
respons från är HBTQ-communityn.
Mer eller mindre varje dag kommer
det email där människor delar med
sig av sina erfarenheter. Att vara
öppet gay i Marocko är inte enkelt.
– Jag försöker svara och ge
inspiration till alla som skriver, men
jag har inte svar på alla problem.
Jag kom ut som gay 2006 i Marocko
– det blev en skandal. Men det gav
mig möjlighet att ge en röst till
HBTQ-världen.
Han menar också att hatet mot
människor som avviker sexuellt
ligger i människans natur. Religion

Abdellah Taïa.
Foto: Mathias Grate

däremot används som en ursäkt
för att hata.
– Man kan inte bara fokusera på
religion, man måste fokusera på
vad som finns i människans hjärta
och sinne.
Abdellahs ord handlar om
kärlek, vänlighet och tolerans. Du
kan uppleva det själv på Stads
biblioteket.

Kl 19:00–20.30
Stadsbiblioteket,
Hörsalen
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Vanessa Liftig släpper nytt

Här kommer kvinnor galopperande

Vanessa Liftig la ner musiken när hon gick igenom en tung period. Som

City Horses är en stadskoreografi som utgår från hästars beteende. Här får göte-

soloartist har hon kritikerrosats för sin souliga pop. Vanessa har också jobbat
med det legendariska hiphop-kollektivet Wu-Tang Clan, samarbetat med
hiphop-akter som Sjukstugan och Embee, producerat jazzvokalisten Alexander
Lövmarks senaste album och haft en roll i Kristina från Duvemåla. Nu, fyra år
efter hennes debutalbum CurioCity, har uppföljaren ” Göteborgs Pyramider”
släppts. Och musikspråket är helt på svenska.

borgarna på nära håll möta och se kvinnliga dansare galopperande genom staden
– de rör sig fritt som hästar, travar runt, rullar sig på en gräsplätt eller kliar sig på en
lyktstolpe. I City Horses möter dans offentlig skulptur och man följer kvinnorna som
orädda tar plats i staden, utan att automatiskt följa konventioner om hur en kvinna
ska bete sig och röra sig i det allmänna rummet. Precis som hästar kan vara oberäkneliga kan man inte heller veta var City Horses tar vägen.

Kl. 21.15–22.15

Bältespännarparken, Cirkustältet

Kl. 16.00–18.00

Hela stan, start i Trädgårdsföreningen

Kraftfullt med Ane Brun
och Göteborgs Symfoniker
Den norska artisten Ane Brun har ett särskilt förhållande till Göteborgs
Symfoniker. Under de senaste åren har hon och ensemblen uppträtt
tillsammans flera gånger. Nu är det dags igen på Kulturkalaset.

”Det kommer att
bli både skört
och maffigt, med
massor av energi.”

Ane Brun är alltid lika förtjust över

att komma till Göteborg. Västkus
ten påminner henne om salthavs
luften, atmosfären och humorn
som också finns i hemlandet
Norge. Men här finns också den
109 personer stora orkestern,
Göteborgs Symfoniker, som varje
år ger 100-talet konserter i Göte
borgs Konserthus. Ane Brun har
samarbetat framgångsrikt med
orkestern flera gånger tidigare.
Hon älskar att stå på scen med en
stor grupp briljanta musiker.
– Det är mäktigt att stå på
scenen tillsammans med Göte
borgs Symfoniker för det blir en
sån musikalisk kraft. Jag har även

turnerat med Peter Gabriel och
hans symfoniorkester, New Blood
Tour, 2010–2011 som duettpartner
och sångerska, säger Ane Brun.
När Ane Brun släppte sitt
debutalbum Spending time with
Morgan 2003, var det under en
period då konkurrensen från
såväl kvinnliga som manliga mu

siker med akustiska gitarrer var
stor. Några blev bara en parantes
i musikhistorien medan andra
blev framgångsrika. Ane Brun är
en av de sistnämnda.
Coveralbumet Leave me
breathless som släpptes 2017 skör
dade stora framgångar och hon
blev nominerad till en Grammis.
Ikväll uppträder Ane Brun med
sina egna låtar men också några
cover-tolkningar uppsvidade 
i symfoniorkester-kläder.
– Det kommer att bli både
skört och maffigt, med massor av
energi från orkestern men också
från från mig och mina egna
musiker, lovar hon.

missa
inte!

När Ane Brun och Göteborgs Symfoniker möts är det under ledning av
dirigent Hans Ek.

Kl. 19.00–20.30

Götaplatsen

I huvudet på Folkteatern 2018/2019

En vintersaga

av William Shakespeare
Om du kunde vrida tillbaka tiden,
vad hade du gjort ogjort?
Premiär 1 december 2018

Jane Eyre

av Charlotte Brontë
Är du galen kvinna?
Premiär 2 mars 2019

Klipp han

Våra barn skjuter ihjäl varandra.
I samarbete med Teater Fryshuset/
Fryshuset Göteborg, Unga Dramaten.
Göteborgspremiär 15 mars 2019

Dogville
av Lars von Trier

Är du tillräckligt arrogant för att förlåta?

Sverigepremiär 29 september 2018
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Och nu, vart far vi nu? Fjärde Scenen
av Kristian Hallberg
Ryktet hinner alltid ikapp dig.
Urpremiär januari 2019

En digital scen för konstnärliga
experiment. En förlängning av
våra fysiska scener. En extra
dimension.

Allt som blev kvar

av och med Kardo Razzazi
Ett löfte som svek.
Nypremiär 24 november 2018

Kom och häng i huvudet på Folkteatern 14-17 augusti.
Vi erbjuder skönt eftermiddagshäng klockan 14-18 under Kulturkalaset. Du kan också
följa med in bakom kulisserna och få en rundtur in i teaterns hjärta klockan 15 varje dag.
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Barn & familj
Arti ste n c 3 1 0
Närståendeakuten
10.45–
Ställ frågor på ett tryggt och enkelt sätt
12.15
EuroPride
17.00–
18.00

Transdisco
Ett disco för transbarn, 7–12 år
EuroPride

B i o pal at s e t
12.30–
Filmvisning av Vad hände Alfons Åberg
13.10
– k ompisfilmen**** (biljett krävs)
Arr: SF Bio i samarbete med Folkets Bio och Bok-Makaren AB
E u ro pr i d e par k
Drop in-bröllop
14.00–
Vig er på EuroPride! EuroPride
19.00
16.00–
Queer sagostund med Hänget (för dig under 21 år)
17.00
Nya och klassiska sagor med queer twist
EuroPride
G öte b o rg s ko n stm u s e u m
10.30–
Knattevisning
11.00
(för dig 3–6 år, begränsat antal platser)
En lekfull visning för de allra yngsta på
Göteborgs konstmuseum.
13.00–
15.00

Min konstbok!
Skapa en egen bok på Göteborgs konstmuseum

Kro n h u s e t

Entré mot Slussgatan
13.00–
Träd fram! (för dig från 6 år)
13.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet Scenkost
14.15–
Träd fram! (för dig från 6 år)
14.45
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet Scenkost
16.00–
16.30

Träd fram! (för dig från 6 år)
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden. Med
Skapet Scenkost

Framför palmhuset
12.00–
Boostpalatset – skapa din drömoutfit
19.30
(för dig från 5 år, insläpp varje timme)
Presenteras av Västarvet med stöd av EuroPride
12.00–
19.30

Regnbågsbyn
Alla är välkomna! Arr: Västarvet

12.00–
19.30

Rädda Djuren-klubben
Skapa djurbilder och lär dig mer om djur hos Rädda
Djuren-klubben. Arr: Djurens rätt

12.00–
19.30

Vågar du klappa havet?
Ormstjärnor, sjöborrar eller död mans hand
kan du lära känna närmare! Med Havets hus

EuroPride

EuroPride

Lagerhuset
13.30–
Prinsen och Pojken (för dig 3–6 år)
16.00
Kultursommarjobbare skapar barnteater.
14.30–
Prinsen och Pojken (för dig 3–6 år)
15.00
Kultursommarjobbare skapar barnteater.
15.30–
Prinsen och Pojken (för dig 3–6 år)
16.00
Kultursommarjobbare skapar barnteater.
Teckenspråktolkas
17.00–
17.40
18.00–
18.40

Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus.
Cirkusworkshop med Cirkus Unik
Var med i hela Göteborgs Cirkus.

Palmhuset
12.00–
Få ditt porträtt målat
18.00
Kultursommarjobbarnas bildkonstgrupp skapar konst av dig
12.00–
19.30

Lär dig mer om djur i Palmhuset!
Tipspromenad med intressanta och roliga fakta om djur. Med
Djurens rätt

12.00–
19.30

Modelejon och Katla
En fotoutställning av Kulturlabbet

Stora Cirkustältet
12.00–
Varieté GBG
12.45
En vaudeville där vad som helst kan hända
13.30–
14.00

Familjeföreställningen Håry Story
Av och med M.P.A.C. EuroPride

15.00–
15.30

Alpha in the making
Antirasistisk och feministisk föreställning
med dancehall och afrobeats

16.30–
17.15

Varieté GBG
En vaudeville där vad som helst kan hända
Syntolkas

Träscenen
13.45–
Kultursommarjobb på Träscenen
15.15
Ingen show är den andra lik
15.30–
17.00

Prova på Wing Chun Kung Fu (för dig från 4 år)
Martial Arts Centre Göteborg

17.30–
19.30

DJ Kosmoskattens såpbubbledisco
Dansa i bubblor!

Partners och aktiviteter
12.00–
Bajsbasket och en annan sorts gröt
19.30
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Kronhusgården
11.00–
Rita ett smycke eller glas och vinn det
18.00
(för dig upp till 15 år)
Teckningstävling på Lerverk Butik & Galleri
13.00–
Prova på att lägga bladmetall (för dig 7–15 år)
15.00
GrimArt förgyllnings- och restaureringsverkstad

12.00–
19.30

Barnens Byggskola (för dig från 5 år)
Snickra och skapa efter egen fantasi med NCC

12.00–
19.30

Glassglädje för alla barn
Triumfglass sprider glassglädje

12.00–
19.30

Göteborg, vår stad, en grön stad för barnen
Hyresgästföreningen Centrum

KronhuParken
12.00–
Historiskt tältläger
20.00
Arr: Higab

12.00–
19.30

Scouternas by
Äventyr och pyssel med Göteborgs scoutdistrikt

12.00–
19.30

Är du en elefant i bilen?
Trafiksäkerhet med NTF Väst

Tr äd går d s fö r e n i n g e n
Bokskogen
12.00–
Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
15.00
Bibliotekarierna läser saga på arabiska,
engelska, somaliska och svenska
EuroPride

Grunden Media bjuder på ett färgsprakande och inkluderande
uppträdande som garanterat inte lämnar någon oberörd. De ger
dig kändisar, modeller, bokstavskombinationer och musikaliska
utflykter som når oanade höjder.

Scenen vid fontänen
12.00–
Upplev kulturskolan!
19.30
Ta del av dans, teater, bild & form, foto, musik

Prova på att snickra och skapa på Barnens byggskola.
Växthuset
12.00–
Allas Ateljé
19.30
Öppen verkstad med konstnärer från Konstepidemin
12.00–
19.30

Barnens Second Hand med Emmaus Björkå
Hållbart mode för barn

12.00–
19.30

Växtverkets återvinningspyssel
Lär dig mer om bland annat ekosystemet, växter, och grönsaker
Bli sammanflätad
Hår-happening med M.P.A.C.

12.00–
19.30

Regbågsbibblans bokbytarlådor
Byt dina utlästa böcker mot nya spännande böcker

16.00–
17.00

12.00–
19.30

Foto- och utklädningshörna
Klä upp dig för kameran och ta kort i vår
fotoautomat med gratis utskrifter. Arr: Regnbågsbibblan

Workshoptältet
16.00–
Break Out-workshop
19.00
Feministisk inspiration, mod och pondus med Aurelia Dey

12.00–
19.30

Gör din egen Prideflagga
Ta med till paraden. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

12.00–
19.30

Nagellacksverkstad
Måla och smycka dina naglar. Arr: Regnbågsbibblan

12.00–
19.30

Smycka din egen läsdagbok
Läsdagbok i present från Regnbågsbibblan
EuroPride

13.00–
13.30

Dagens queerbok
Bibliotekariernas val av mäktiga berättelser.
Arr: Regnbågsbibblan EuroPride

16.00–
17.00

Sagostund med en modern Askungen
Träffa författarna bakom nya bokserien Moderna sagor.
Arr: Regnbågsbibblan EuroPride

17.00–
19.00

Gratis bok till unga
Värsta boken. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

Design & slöjd
G öte b o rg s ko n sthall
13.00–
Skapa mönster på Götaplatsen
17.00
Workshop för alla åldrar
H e d e n – E x e rc i s h u s e t
12.00–
Upmarket – design- och konsthantverksmarknad
19.00
Fint och festligt i konsthantverkets tecken
Kro n h u s e t – kro n h u s går d e n
11.00–
Utställning av tenn från Jokkmokk
18.00
Lerverk Butik & Galleri

Bryggan
12.00–
Passalen i kanalen
19.30
Alla kan segla – prova på du med!
Entré mot Bältespännarparken
12.00–
Tappat bort ett barn eller en vuxen?
19.30
Civilförsvarsförbundets och FRG frivilliga
resursgrupp hjälper dig
12.00–
22.00

Föreviga ditt kulturkalasbesök med festliga foton
Mysig husvagn med fotoautomat. Arr: My Photobooth

Fyra olika tidsepoker i Göteborgs historia gestaltas i Kronhusparken med dramatisering av händelser och vardagsliv. Prova
på lekar och hantverk och lyssna på sagor med berättelser ur
stadens historia. Musik- och dansunderhållning.

11.00–
18.00

Utställning: Tankar om ljus och mörker
Lerverk Butik & Galleri

12.00–
14.00

Prova på att dreja
(biljett krävs, hämtas på plats kl 12 varje dag)
Dreja med Bäx Krukmakeri

12.00–
16.00

Utställning av läderaccessoarer med
kända göteborgsmotiv
Hos Laura Didion

12.00–
18.00

Prova på smyckesmide
(biljett krävs, hämtas kl 11–12 varje dag)
Hos Stefan Salomonsson Handmade Jewellery

12.00–
19.00

Nyfiken på steampunk?
Utställning och försäljning på Butik Minerva

Sommarkampanjer
hos Volkswagen Göteborg.

Golf TSI 110.
Förverkliga sommarens alla planer i en ny Golf. För din skull har vi utrustat den med
säkerhetssystem som till exempel adaptiv farthållare som automatiskt håller avstånd till
bilar och bromsar för fotgängare. Och om du lägger till 99 kr/ månad så får du vår fina
DSG-automatlåda som växlar både smidigt och snabbt. Välkommen in så berättar vi mer.
Utrustad med bland annat: • App-Connect • Adaptiv farthållare
• Multifunktionsratt • Bluetooth m.m.
Välkommen in så berättar vi mer.

PRIVATLEASING FRÅN

2 395 kr/mån
INKLUSIVE SERVICE OCH TRE ÅRS NYBILSGARANTI*
Lägg till 99 kr/mån för DSG-automatlåda.
Volkswagen Försäkring från 365 kr/mån.

Kampanjpris från 189 900 kr.

Polo TSI 95.

Golf lim TSI 150 R-line.

• Luftkonditionering • Bluetooth handsfree • Radio Composition Colour
inkl 6 högtalare • Front Assist och City Emergency Brake m.m.

• R-Line interiör och exteriör och Pluspaket ingår.

KAMPANJPRIS FRÅN 149

KAMPANJPRIS FRÅN 229

900 kr. PRIVATLEASING FRÅN

1 995 kr/mån

900 kr. PRIVATLEASING FRÅN

2 695 kr/mån

INKLUSIVE SERVICE OCH TRE ÅRS NYBILSGARANTI.

INKLUSIVE SERVICE OCH TRE ÅRS NYBILSGARANTI*

Volkswagen Försäkring enhetspremie 340 kr/mån.

Volkswagen Försäkring enhetspremie 395 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,4 – 7 l/100 km, CO2-utsläpp 101 – 161 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2018-08-31. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta
(juni 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administra- tionsavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring är en del av
If Skadeförsäkring AB (publ) org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och
avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.

Aröd

Göteborg

Sisjön

Kungsbacka

Arödsindustriväg 10. Tel. 031-381 88 00.
Ordinarie öppettider: Måndag–fredag 9–18.
Lördag–söndag 11 –15.

Grafiska vägen. Tel. 031-750 15 00
Ordinarie öppettider: Mån–fre 9–18.
Lör–sön 11 –15, tel. 031-750 14 98, -99

Askims Industriväg. Tel. 031-750 17 00
Ordinarie öppettider: Mån–fre 9–18.
Lör–sön 11 –15, tel. 031-750 17 45, -46

Hede Industriområde. Tel. 0300-775 40
Ordinarie öppettider: Mån–fre 9–18.
Lör–sön 11 –15, tel. 0300-775 47
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Fest & mingel

18.00–
22.00

G u staf Ad o lfs to rg
10.00–
International Street Market
20.00
Smaka på världen

B ee bar
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
04.00
Bar och klubb med gäster och uppträdanden (från 22 år)
EuroPride

Kaj s kj u l 8 på Pac kh u s k aj e n
17.00–
Kajskjul 8:s sommarbistro öppnar
03.00

C l ar i o n H ote l P o st
17.00–
Schlagerbar (åldersgräns 18 år)
22.00
Med Mingelmartin
EuroPride
På stan
13.00–
BiQuPan Picknick
15.00
Slottsskogen, Slottskogspromenaden, 414 76 Göteborg
EuroPride
20.00_
02.00

Orientaliskt party (från 18 år)
Restaurang Pardis, Smidesgatan 4, Göteborg

22.00–
01.00

Checkpoint Göteborg ute på klubb
Hiv- och syfilistest med snabbsvar
Ångpannegatan 4, backaplan EuroPride

EuroPride

På stan
12.00–
Stans snabbaste svinnsoppa
20.00
Stärk dig själv och miljön med soppa gjord på
räddade grönsaker. Håll utkik efter cykeln på festivalplatserna.
Arr: Resursrestaurangen

Världsberömda GöteborgsOperans Danskompani öppnar sin säsong med en föreställning av det hyllade, hypnotiska dansverket
Untitled Black av Sharon Eyal. Fri entré, men biljett krävs. Läs
mer om innehåll och biljetter på opera.se.
På stan
Utställning: Så minns vi, finns vi
10.00–
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås
20.00

EuroPride

SPECTRUM, konstutställning
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Göteborg

Film & foto

12.00–
18.00

B IO G R AF G ÖTA
14.30–
Visning av operan Tosca, inspelad version****
17.30
(biljett krävs)
Arr: SF Bio, framförs av Royal Opera House London

Stad sb i b li ote ke t – Ut ställn i n gshalle n
09.00– Pride Art Exhibition
Konstutställning med både svenska och
21.00
internationella konstnärer EuroPride

B IO Roy
15.30–
Queer på Roy: Pojkarna
17.15
En film om mörker, smärta och vänskapens kraft

vär ld s ku ltu r m u seet
HELA STADENS GALLERI
11.00–
En del av Göteborgs 400-års jubileeum
23.00

E u ro Pr i d e Par k
12.00–
Kärlek och äktenskap
21.00
Fotoutställning EuroPride

Litteratur

PÅ STAN
10.00–
Utställning: Porträtt av min pappa Kamilla
20.00
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter
EuroPride
19.00–
21.00

Filmfestival med HBTQ-kortfilmer
Frilagret, Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg
EuroPride

Ta med en matlåda!
På Kulturkalaset kostar det mer om
du inte har egen låda och
mindre om du har det.
Engångsfritt Kulturkalas

Historia & samhälle
Bältes pän nar par ke n – C i r ku stälte t
12.00–
Ett Göteborg för alla
19.00
Mångkulturell endagsfestival med religionen i centrum
G öteb o rgs stad sm u se u m
13.00–
Alla vuxna bluffar
14.00
Föreläsning om stigma på Göteborgs stadsmuseum
EuroPride
KRON H U S E T – KRON H U S GÅRD E N
12.00–
Släkt- och hembygdsforska i Göteborg
19.00
Ta reda på var din släktsaga börjar med
Göteborgs Hembygdsförbund
M e d i c i n h i sto r i s k a m u see t
12.00–
Museikryss
16.00
Kryssa dig fram genom medicinhistorien

Konst & arkitektur
G öteb o rgs Ko n sthall
Mounir Fatmi – 180° Behind Me
11.00–
Utställning på Konsthallen
17.00
G öteb o rgs Ko n stm u se u m
Konstutställningen Det universella språket.
11.00–
17.00
Efterkrigstidens abstrakta konst
Öppen visning
Kro n h u se t – Kro n h u sgår d e n
12.00–
Utställning Transition – Coming Home
19.00
På Q´ente Atelje EuroPride

Schnippeldisco
Hacka, dansa och laga mat på svinn

EuroPride

På stan
Fira den nya hbtq-hyllan
10.00–
Mölndals Stadsbibliotek, Bergmansgatan 29, 43130 Mölndal
18.00
EuroPride
Stad sb i b li ote ket
Hörsalen
Abdellah Taïa och Mara Lee
19.00–
Ett samtal om om språk, kärlek, hat, död – och liv
20.30
EuroPride
På engelska

Musik
B r ewh o u se
Musiken på Brewhouse presenteras
i samarbete med Westside Music Sweden
18.00–
Electric Hydra
Stonerrock från Bohuslän
18.30
18.50–
19.20

We Dream Alone
Sludgeinspirerad hardcore från Kungälv

19.40–
20.10

Still Ill
Dansant punk från Göteborg

20.30–
21.00

Besvärjelsen
Doom från Dalarna

21.20–
21.45

Fredag den 13:e
Crust/D-beat/Hardcore från Göteborg

22.20–
23.30

Night Viper
Ösig kombo av heavy metal och rock ‘n soul

Missa inte Night Vipers ösiga heavy metal och rock ‘n soul.
B r u n n s par ke n
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stans
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg
Bältes pän nar par ke n – C i r ku stältet
Msaki – singer/songwriter från East London
19.30–
20.15
Presenteras av Recycle Me

Tellus
Bland drakar och dragqueens
10.00–
Sagor för barn mellan 3 och 7 år
11.00

EuroPride

Bland drakar och dragqueens
Sagor för barn mellan 3 och 7 år

21.15–
22.15

Vanessa Liftig
Sångerska, kompositör, producent, textförfattare

EuroPride

23.00–
00.00

Makthaverskan
Ett av Göteborgs bästa indieband

14.00–
15.00

Marknad
Bältes pän nar par ke n – G r ee n C o r n e r
12.00–
Göteborgs Skafferi
20.00
Lokal grönsaksmarknad
Heden
12.00–
Loppisfestival – bagageloppis
20.00
Lönsamt, roligt och bra för miljön!

Mat & dryck
Bältes pän nar par ke n
12.00–
Blåmusselskola
13.00
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
Västsverige
12.00–
20.00

Musselbarens popup-restaurang
Smaka på Västsverige

15.00–
16.00

I blåmusslans sällskap
Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla

18.00–
19.00

Blåmusselskola
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
Västsverige

Green corner
12.00–
Container Kitchen
22.00
Här får idéer inom mat ta plats
12.00–
22.00

Culture Kitchen
Stadslandet och ABC presenterar matentreprenörer som lagar
mat från göteborgska världen.

14.00–
16.00

Jävligt gott: Vegomaten som är räddningen för de
svenska bönderna
Workshop: Vi lagar veganskt med svenska råvaror som kan vara
ett alternativ till kött och mjölk.

17.00–
19.00

Jävligt gott: Laga hållbarare mat
Workshop: gör din vardagsmatlagning hållbarare genom minskat
matsvinn och enkla goda vegorecept.

C har les Fe lix Li n d be rgs pl at s
12.00–
Turikos
21.00
Traditionell folkmusik från Ecuador
D i c ks o n s k a Pal at se t
17.00–
Workshop och prova på – pianomusik och dansare från
18.00
Svenska Balettskolan
Presenteras av Göteborgs Pianofestival
D rot tn i n gto rge t
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg
Kaj s kj u l 8 på Pac kh u s k aj e n
19.00–
Konferencier Bjarne Lundqvist
23.15
Känd från bl.a. Flamingokvintetten och Streaplers
23.15–
03.00

DJ Peter Siepen
Dansgaranti

19.30–
23.00

Bhonus
DJ Peter Siepen

E u ro Pr i d e Par k Stage
15.00–
Beverly Girl
15.45
Funkig discopop från Finland
EuroPride
16.45–
17.30

Fristaden
Fristaden levererar modern melodiös
pop-rock på svenska EuroPride

18.15–
19.15

Hellmans Drengar & Dismissed
Ett unikt musikaliskt möte mellan kör och rock
EuroPride

22.15–
23.00

Maja Francis
Glittrande pop med känslorna utanpå – Presenteras av Way Out
West EuroPride

23.15–
00.00

Gunn Lunndemo, Officiell EuroPride DJ
Tillsammans med Jasmine Kara, Melanie Wehbe, Patrik Jean
EuroPride
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G ötapl at s e n
17.30–
Franska Trion
18.15
Kultband på väg mot högre höjder

Partners & aktiviteter
Arti ste n

Ta med en vattenfl
flaska

sal C310
15.00–
Fetischism från insidan
16.00
Föreläsning om kontraster mellan historiska och samtida
definitioner
EuroPride
På engelska

På Kulturkalaset finns vattenposter utplacerade med
friskt och gott kranvatten.

G öte bo rg s Dom k yr k a
12.00–
Fredagsmusik i Domkyrkan
13.00
Psalmer och jazz

Lindgrensalen (A302)
12.30–
Sånghörna
15.15
Sjung med Folkdansringen
EuroPride

Engångsfritt Kulturkalas

Har ry Hj ö r n e s pl at s
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
17.00
Kultursommarjobbare i Göteborg

13.15–
14.00

19.00–
20.30

Ane Brun med Göteborgs Symfoniker
Magiskt samarbete

21.30–
23.00

Nancy Ajram
Libanesisk stjärnartist

Lär dig väva i alla regnbågens färger
Väv med Folkdansringen
EuroPride

E u roPr i d e Par k
12.00–
Naglar på pride, för en jämställd värld
18.00
Färgsprakande naglar inför paraden
EuroPride
15.00–
20.00

H e d e n – Ex e rc i s h u s et
17.00–
Corazonada – vackra boleros från 40-talets
18.00
danspalats i Havanna
Odödliga sånger om omöjlig kärlek

Mötesplats för unga HBTQ+ personer
Öppet samtal EuroPride

E u roPr i d e Par k stag e
13.45–
Var stolt över dig själv
14.30
Yoga för inre stolthet EuroPride

J u b i le u m s pavi l jo n g e n
20.00–
Jubileumslounge med DJ-duon Global Buffé
23.00
Ett smörgåsbord av stilar

J u b i le u m s pavi l jo n g e n – G öte bo rg 4 0 0 år
00.00–
Hela stadens galleri
24.00
Faces of youth – det är vi som är Ungdomssatsningen

KRO N H USET – KRO N H USGÅRDEN
16.00–
Livemusik på Café Kronhuset
20.00
West Jazz spelar lättlyssnad, glad,
svängig och dansant musik

12.00–
16.00

Vad vill du berätta i världens längsta konstverk?
Kanske blir ditt budskap uppmålat på en
parkbänk längs 21 km konst

12.00–
18.00

YESBOX – Home of entrepreneurs
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer

Ku n g s p o rt save nyn 1 8
18.00–
Got Motion Battery
19.45
Marschtrummor spelar funkiga grooves

12.00–
19.00

Göteborgs stadslinbana binder ihop staden –
ta en tur längs planerad väg
Ställ frågor till Trafikkontoret och Västtrafik

13.00–
13.20

Kvillestråkets dansbana goes Kulturkalaset
Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans

13.00–
15.00

Nybyggt parkstråk längs Kvillebäcken
med utegym och dansbana
Ställ frågor till Park-och naturförvaltningen

13.00–
19.00

Ta dig runt på egen hand i 1600-talets Göteborg
Upplev gator och torg i ett historiskt perspektiv du aldrig sett
förut!

14.00–
14.20

Kvillestråkets dansbana goes Kulturkalaset
Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans

14.00–
16.00

Träffa Babbs Edberg, direktör,
Stadsdelsförvaltningen Centrum
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

15.00–
15.15

Handlingskraftiga unga människor
Ett samtal med Ungdomssatsningen i Göteborg
Teckenspråktolkas

15.00–
16.00

Träffa Stefan Eglinger, direktör,
Trafikkontoret i Göteborg
Kom och prata om stadens 400-årsjubileum och utvecklingen
av Göteborg

15.00–
17.00

Förhandsvisning av regnlekplatsen
Se hur den nya lekplatsen med regntema kommer att se ut

16..00–
17.00

Sida vid sida med Göteborgs Symfoniker
– kom och spela fiol
Jubileumslägret Side by Side tar dig in i symfoniorkesterns
klangvärld

17.30–
18.30

Göteborgs Stads kultursommarjobbare
bjuder på underhållning

Ku n g s p o rt s pl at s e n/Ö. Ham n gatan 4 5
18.00–
Gothenburg Fringe showcase
19.45
Poesi, Musik och performing art
19.00–
19.45

Stor som Lola
Kulturtantspunk

20.00–
20.45

Gothenburg Fringe showcase
Poesi, Musik och performing art

21.00–
22.00

Josephi
Indiefolk

Li s e b e rg – Tau b e s c e n e n
20.00–
Ken Peplowski Quartet
22.00
SwingMusik och Dixieland
S/S Mar i e ho lm
20.00–
Basement Blues med rötter i 40- och 60-talsbluesen
22.00
Presenteras av Göteborgs Bluesförening
Stad s b i b li ote ke t – Tr app s c e n e n
17.00–
Pridepoesi
18.00
Stadsbiblioteket presenterar poeter och en musikakt
EuroPride
Sto r a Te ate r n - om r åd e t – M i lle n i u m pl at s e n
12.00–
Grunden Media
20.00
Catwalk, Musik och modevisning Syntolkning klockan 13 och 15.
Syntolkas
21.00–
23.00

Disco – Somali
Språkdisco

Tr äd går d s fö r e n i n g e n – Sto r a C i r ku stälte t
18.45–
Sommarestrad – Sister Soul med flera gäster
20.15
Presenteras av Göteborgs Stads Kulturförvaltning

Triumfglass vill sprida glassglädje till folket, g
 enom att fira
Glassens dag. Under dagen dyker Triumf Glass-bilen upp för att
dela ut gratis glass till alla glada, glassälskande besökare. Håll
ögonen öppna och var redo!

Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Artcaching – Rundqvist & Co
20.00
Gör ditt eget konsttryck med trästilar och klicheér.
12.00–
20.00

Fixarfest
Få proffshjälp med att laga och ta hand om dina skor och
kläder. Arr: Räkna till 10

12.00–
20.00

Framtidens boende – gemenskap, trivsel och goda
grannar
Känn dig som hemma hos Framtidenkoncernen

12.00–
20.00

Göteborg Energi – ett energibolag för alla
Vad är mångfald för dig? Vilken fråga är viktigast för dig?

12.00–
20.00

Göteborgs fem kulturhus – fullspäckat program
Workshops, musik, dans, film och lunchdisco

12.00–
20.00

Hållbara mobilitetslösningar – i dag och i framtiden
Parkering Göteborg

21.00–
22.00

Lill Lindfors
Presenteras av Göteborgs Stads kulturförvaltning

12.00–
20.00

Inte alltid släkt, men familj
Familjehem Göteborgs Stad

22.45–
00.00

The Forbidden Orchestra
Presenteras av Göteborgs Stads kulturförvaltning

12.00–
20.00

Lidköping vid Vänern
Upptäck Lidköping! Här finns vatten, liv och driv

12.00–
20.00

Metro HairBar
Skapa festfrisyren med Metro

12.00–
20.00

Pop-up barber
M Room lär dig om rakning och hårklippning

12.00–
20.00

Pärla regnbågens färger
Svensk Direktreklam

12.00–
20.00

Världens Barn
Information om kampen för barns rättigheter

GREEN CORNER
12.00–
Kom på diskdisco för Engångsfritt kulturkalas!
13.00
Dansa till diskhits!
16.00–
17.00

Engångsfritt Kulturkalas! Vad tycker du?
Kom till Framtidshubben och säg vad du tycker

På stan
10.00–
Utforska kärlek, pride och HBTQ+
12.00
på graffitiworkshop med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 8–12 år) anmälan krävs
EuroPride
12.00–
19.30

Glassens Dag med Triumf Glass
Glassutdelning på festivalområdena

14.00–
16.00

Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 14–16 år) anmälan krävs
EuroPride

Sto r a te ate r n
Milleniumplatsen
10.00–
Skicka riktiga vykort helt gratis
22.00
Testa PostNords app i infotältet
EuroPride
14.00–
19.00

Skarpt Läge i informationstältet
Få hjälp med ditt CV och att söka jobb

Parkering
14.00–
Street Games
20.00
Prova nya sporter oavsett ålder och nivå

C l ar i o n H ote l Po st
13.00–
Drop in-vigslar
17.00
Vig er på EuroPride, på Clarion Post Hotel
EuroPride
22.00–
02.00

Förbjudna orkestern uppträder på Kulturkalaset.

Checkpoint Göteborg ute på klubb
Hiv- och syfilistest med snabbsvar
EuroPride

Testa PostNords app och gör riktiga vykort.
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17.00–
Försnack
17.15
Dagens kultursamtal: Johan “Red Top” Larsson – Saltet, Ringön
17.30–
23.00

Konferencier Elcim Yilmaz
Driver företaget Superturken

G öte b o rg s ko n stm u s e u m
14.00–
Se mer – se queer!
14.30
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride
Syntolkas
15.00–
15.30

Se mer se queer
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride
På engelska

G öte b o rg s R e mfab r i k
16.00–
Visning av Göteborgs Remfabrik** (biljett krävs)
17.00
Arr: Higab

Kom och prova på Street Games. Passar alla åldrar. Aktiviteterna
arrangeras av lokala idrotts- och kulturföreningar i stadsdelarna
och deras ledare. Exempel på aktiviteter är basket, taekwondo,
parkour och brottning. Street Games är spontanidrott och till för
att främja alla människors rätt till rörelse och utveckling.
Stad s b i bli ote ket

G öte b o rg s Stad s m u s e u m
11.00–
We have a dream
12.00
Guidad visning och utställning
EuroPride Teckenspråktolkas
14.30–
15.30

Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla.
Musselbaren och Smaka på Västsverige. Smaka på Västsverige
är ett nätverk av restauranger, producenter, gårdsbutiker och
upplevelser i Västsverige där du kan upptäcka och ta del av den
bästa maten som vår region har att erbjuda.

Seminarium, visning
& samtal
Arti ste n
sal C310
13.45–
Alkohol och HBTQ
14.45
Samtal om vad alkohol och HBTQ har gemensamt
EuroPride
Lindgrensalen (A302)
11.30–
Föreläsning: Får Anna och Frida ligga?
12.30
Om normbrytande funktionsförmåga, personlig assistans och
sexualitet
EuroPride
Lingsalen (A505)
12.30–
Hur kan faklig kultur bli mer inkluderande?
13.45
Lunchsamtal med Vision.
EuroPride
17.15–
18.00

A Tough Pill
En diskussion om psykisk ohälsa inom nördkulturen
EuroPride

18.45–
19.45

Föreläsning: Locker Room Talk
Tack Donald Trump
EuroPride

Sjöström (A301)
17.00–
Take a grip on Crip
18.30
Vi diskuterar funktion, normer, cripteori med mera,
i dagens samhälle
EuroPride
Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Psykiska olikheter – lika rättigheter
20.00
Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa

På engelska

Jag flydde ensam
Ungdomar från projektet RÄTT FRAM berättar
EuroPride

G öte b o rg s Ope r an
13.00–
Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
13.45
Kika in bakom kulisserna
14.00–
14.45
15.00–
15.45

Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna
På engelska
Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
Kika in bakom kulisserna

Kro n h u s et – Kro n h u s går d e n
14.00–
Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
15.00
(biljett krävs)
Arr: Higab
16.00–
17.00

Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
(biljett krävs)
Arr: Higab
Dramatisering på engelska.

18.00–
19.00

Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
(biljett krävs)
Arr: Higab

lan d sar kivet
16.45–
Trans och könsidentiteskreativa barn och ungdomar
17.45
Seminarium med Erica E. Anderson. Org: HBT Soc
På stan
Bryt inte ihop – gå ihop! Möts för utbyte av erfarenheter
12.00–
16.00
Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28C, 413 27 Göteborg
EuroPride
15.00–
16.00

Föredrag: Genusperspektiv på biologi med Malin Ah–King
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10
EuroPride

17.00–
18.30

Föreläsning om intersektionalitet i dövsamhället
Göteborgs Dövas Förening, Järntorget 8, Göteborg
EuroPride Teckenspråktolkas

R ådh u s et
17.00–
Visning av Rådhuset – Gunnar Asplunds tillbyggnad*
19.00
(biljett krävs)
Arr: Higab. En visning klockan 17.00 och en klockan 18.00.
Stad s b i bli ote ke t
Hörsalen
HBTQ, heder och normbrytandets betydelse
10.45–
12.00
Seminarium med Gryning Vård
EuroPride
11.00–
11.45

Hatbrott
Seminarium med RFSL om specifika behov av
stöd för hbtq-personer
EuroPride
På engelska

12.30–
14.00

Livet, kärleken, HIV
Föreläsningen ur HBTQ -personers perspektiv
på livet, kärleken och HIV
EuroPride

14.45–
15.30

Verktyg för att främja hälsa bland transpersoner
Vi fokuserar på hälsofrämjande faktorer och arbetssätt
EuroPride

E u ro Pr i d e Par k Stag e
12.30–
Valdebatt med Britt-Marie Mattsson – val 2018
13.30
Skola, utbildning och ungdomsarbetslöshet

16.00–
16.45

Fredrik Apollo Asplund möter Khaled Alesmael
Författarsamtal
EuroPride

F i r st H ote l G
11.00–
Vernissage – art exhibition
17.00
Selflove, av Diana Wahlborg

Trappscenen
13.45–
HBTQ-politisk debatt
Debatt med lokalt och regionalt perspektiv
15.15
EuroPride

Fo lk te ate r n
14.00–
Kom och häng i huvudet på Folkteatern
18.00
Rundtur (klockan 15) och visning inne på teatern

15.45–
16.30

Green corner
13.00–
Trött på sopor? Engångsfritt Kulturkalas
13.20
med Avfallsfria Ada
Konkreta tips på hur du kan minska ditt avfall
och din klimatpåverkan
Caro lu s D ux
14.00–
Visning av Carolus Dux*** (biljett krävs)
19.00
Arr: Higab. Visningar 14–15, 15–16, 16–17, 17–18 och 18–19.

Mian Lodalen om sin nya bok Vi två mot världen
Mian Lodalen skriver om lesbisk kärlek
EuroPride

Trappscenen
Föreläsning om elitkvinnor och aktivistkonstnärer
18.15–
Samarbete och samlevnad
19.45
EuroPride
På engelska
20.00–
20.45

Rainbow Riots
Seminarium med Petter Wallenberg och queerartister från
Jamaica och Uganda
EuroPride

Sto r a Te ate r n - o m r åd et
12.00–
Tempelturen****** (biljett krävs)
Busstur till Göteborgs religiösa byggnader
15.30
16.00–
19.30

Tempelturen****** (biljett krävs)
Busstur till Göteborgs religiösa byggnader

Milleniumplatsen
Demokratitorget – val 2018
12.00–
Träffa politiker
20.00
Vär ld s ku ltu r m u s e et
12.00–
Human Rights Conference
17.00
Internationell fokus på HBTQ-rättigheter. Läs mer i EuroPrides
program.

Teater, varieté & dans
Arti ste n – Li n dg r e n sale n ( A3 0 2 )
15.45–
Gränslös gemenskap, glädje och överlevnad
16.30
Workshop i folkdans med Folkdansringen
EuroPride
17.15–
18.15

Frågan som Haddaway ställde
En poesiföreställning om kärlek
EuroPride

E u ro Pr i d e Par k Stag e
20.00–
Drag- & Burlesquegala 2018
22.00
Queer fierceness, lösögonfransar, performance art och
glamourösa akter
EuroPride Teckenspråktolkas
Syntolkas
G öte b o rg s Stad ste ate r
12.00–
Höstsamling på Göteborgs Stadsteater
13.30
Glimtar ur repertoaren
16.00–
17.30

Höstsamling på Göteborgs Stadsteater
Glimtar ur repertoaren

G ÖTE B ORG SO PER AN
19.00–
Untitled Black******* (biljett krävs)
20.15
Dansföreställning med GöteborgsOperans Danskompani
Kaj s kj u l 8 på Pac kh u s k aj e n
18.00–
Prova på-buggkurs
19.00
Med Monica Glingborn från Danscentrum Göteborg
21.00–
21.15

Dansuppvisning i bugg
Danscentrum Göteborg

Kvarte r s s c e n e n 2 L ån g
16.00–
Prova på impro
17.00
Inga förkunskaper krävs
17.30–
18.15

Mosade Maj – improvisationsteater
Ikaros! Hoppas vi flyger! Men inte för högt

18.45–
19.45

Improverket
4kubik clown

20.00–
21.00

Collage – improviserad friformsföreställning
Med GbgImpro

21.30–
22.30

Improverket – Way off Broadway
Svulstigt, glittrigt och känslorna på utsidan

På stan
City Horses – dansföreställning
16.00–
Stadskoreograﬁ om makt, existens och kvinnokroppen
18.00
18.00–
19.30

Jag är vad jag är
Domkyrkan, Kyrkogatan 28, 411 15 Gothenburg
EuroPride
På engelska

KAJSKJUL 8 PRESENTERAR:
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NU TAR NRJ ÖVER
GÖTEBORG

höjdpunkter

18/8

Lördag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

TRÄFFA MIG OCH HON DÄR BORTA PÅ
GÖTAPLATSEN DEN 18 AUG
NRJ IN THE PARK
LYSSNA VARJE MORGON
VAKNA MED NRJ
KL 06:00 -10:00

MARTIN BJÖRK

Gbg City Jam
ger ett break
Dans i världsklass, free
styletävlingar och dansbattles
i fem kategorier. Missa inte
Twisted Feet Gbg City Jam.

Kl. 19.00–00.00
Trädgårdsföreningen,
Stora cirkustältet

El Perro del Mar
vill överraska
Tjusningen med El Perro del Mar är att man aldrig
riktigt vet vad man kan förvänta sig. Hon är artisten
som älskar musik utan gränser.
Den som följt artisten El
Perro del Mar sedan debuten 2005 vet att Sarah Assbring, kvinnan bakom artistnamnet, är en artist som
utforskar och spränger sina
musikaliska uttryck och
gränser – oavsett om det
är electronica, bollywood-
musik eller klassisk doo
wop. Hennes relation till
musik är självklar.
– Jag älskar musik, utan
gränser eller etiketter. Så
länge det får mig att vilja
gråta, dansa eller le är det

bra, säger Sarah Assbring.
Sarah minns Kulturkalaset
under sitt forna namn
Göteborgskalaset. Hennes
minnen från den tiden är
väldigt typiska.
– På den tiden förknip
pade jag kalaset med langos
och Stonefunkers spelande
live på Götaplatsen. Göteborgsminnen helt enkelt.
El Perro Del Mar är nu
aktuell med EP:n We Are
History som enligt henne
själv ska ses som senaste
albumet KoKoros mörka

baksida. Albumet utspelar
sig i nutid, under Trump
eran, med en fot stadigt
förankrad i historien. Men
hennes sista ord om vad
hon hoppas få ut av festivalen är dock bara positiva.
– Se och tala med varandra. Se att vi alla finns, att
vi behöver varandra för att
samhället ska fungera.
Vi är inte separata öar.

Kl. 23.00–00.00
Bältespännarparken,
Cirkustältet
El Perro Del Mar är
aktuell med EP:n
”We Are History”.

”Jag älskar
musik, utan
gränser eller
etiketter. Så
länge det får
mig att vilja
gråta, dansa
eller le.”
Boy George toppar med 80-tals pop
Det är mer än 30 år sedan Boy George and Culture

Club spelade sig in på topplistorna med hits som
Do you really want to hurt me, Karma Chameleon och
I’ll Tumble 4 You. Sedan bandet bildades 1981 har
gruppen sålt mer än 50 miljoner skivor. I dag intar
ikoniska Boy George med Culture Club Götaplatsen
som ett crescendo på EuroPride. Att det blir en folk
fest i regnbågens alla färger och en nostalgisk pop
konsert av sällan skådad art är det ingen tvekan om.
”Det känns fantastiskt att komma tillbaka till Sverige och
speciellt Göteborg för att vara en del av EuroPride 2018.
Vi har satt samman en show fylld med hits och minnen som
vi vet kommer att bli sommarens bästa utekväll”, säger Boy
George i ett pressmeddelande.

Kl. 21.15–23.00
Götaplatsen

Samhällsinformation från Göteborgs Stad

NRJ in the Park goes EuroPride

Missa inte
EuroPride Parade

När NRJ in the park avslutar sin turné på EuroPride
2018 gör de det med en hitparad som heter duga
och med sommarens kanske starkaste artistuppbåd.
Senast NRJ in the park uppträdde i Göteborg var
2010. Men när konserten nu gör comeback med
namn som Sabina Ddumba, Danny Saucedo, Darin
och Molly Sandén bäddar det för en oförglömlig
kväll.

Kl. 17.30–20.00

!

Årets superparad
startar klockan
15.30 på Heden oc
h avslutas på
Götaplatsen. Som
vanligt är fest
stämningen hög
och gemenskapen
stor mixat med en
lagom portion
galenskap.

Götaplatsen

NU TAR NRJ ÖVER
GÖTEBORG
JAG TÄNKTE HA FEST DEN 18 AUG
DU ÄR BJUDEN,

Föreställningen ”Hör
min röst” vill belysa den
situation som ett stort
antal ensamkommande
ungdomar lever i.

VÄLKOMMEN TILL
NRJ IN THE PARK
GÖ
PÅ GÖTAPLATSEN
LYSSNA VARJE MORGON
VAKNA MED NRJ
KL 06:00 - 10:00

En musikföreställning
för ensamkommande
”Hör min röst” är en konsert av, med och för ensamkommande.
En konsert som går i kärlekens och medmänslighetens tecken.
Artisterna Kristin Amparo

och Mushtaq Khorsand tillsammans med konferenciererna Fatemeh Khavari
och Ahmad Rahimi leder
publiken genom en kärleksfull kväll för att belysa
den situation som ett stort
antal ensamkommande
ungdomar lever i.
Producenten bakom
”Hör min röst”, Alexander
Goldman, vill lyfta upp de
ungas röst på Göteborgs
Kulturkalas.
– Ensamkommande
har blivit en het fråga i en
ofta ganska hätsk debatt.
I den debatten hörs sällan
de unga själva och jag

ville lyfta deras röster och
sätta fokus på frågan ur
ett mänskliga rättigheterna-perspektiv. I grund och
botten handlar det här om
ungdomar som precis som
andra har rätt att få känna
trygghet och framtidstro,
säger Alexander.

Ämnet är dock brännhett, något som Alexander
Goldman är medveten om.
– Det är sorgligt att
människor blir provocerade till hat av ensamkommande. Om människor
vågade mötas och lyssna
på varandras livshistorier
hade många fördomar
kunnat undvikas. Om
människor provoceras av
att barn och unga ställer
upp för varandra, då blir
jag orolig för Sverige, avslutar Alexander Goldman.

Syftet är att hålla en

konsert för ett medmänskligare Sverige, som idag
präglas alltmer av hat och
misstänksamhet.
”Hör min röst” vill skapa
möten mellan människor
och skapa större förståelse för våra olikheter och
likheter.

Kl. 18.00–19.00
Kungstorget

Lär dig breakdance, graffiti eller rap på KulturKRAM
kulturKRAM är kulturskolans
eget festivallaboratorium, som
arbetar högt och lågt – över
både stadsdelsgränser
och kulturella uttryck.
Under Kulturkalaset är
det återigen dags för den
årliga workshopfestivalen
med unga (13–19 år)
i förarsätet och vuxna som
hjälper till.
– Vi startar med två stycken
ungdomsdagar där vi lär ut graffiti,
breakdance, rap samt hur man designar
en tygkasse och mycket mer, säger
Jessica Winnberg, projektledare
på KulturKRAM.
– Det kommer att bli som ett litet Way Out
West för ungdomar, med gratis och kreativa
workshops. Vi kommer att ha två rappare,
Gnucci och GangSheBang.
KulturKRAM avslutar i Bältespännarparken.
Där vankas det åter ungdomsproducerade

workshops, en öppen scen och
grymt fina bokningar.
– Det ska bli superkul,
säger Jessica Winnberg.
12.00–16.00
Workshops Frilagret.
Lär dig rappa, flyga drake,
graffa, måla på muggar,
drömbygge, trycka på tyg,
breakdance/locking.
Alla workshops är helt gratis,
kl 14 bjuder vi på fika.

14–15/8

Frilagret

12.00 Rättvisemärkt godisregn
12.00–14.30 Kreativa workshops
14.30–15.30 Öppen scen
15.30–16.00 GangSheBang
16.00–16.30 Gnucci

Lördag 18/8
Bältespännarparken, Cirkustältet

MALIN GRAMER
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18/8

Lördag

12.00–
19.30

Regnbågsbyn
Alla är välkomna! Arr. Västarvet
EuroPride

12.00–
19.30

Rädda Djuren–klubben
Skapa djurbilder och lär dig mer om djur hos Rädda Djuren–
klubben. Arr. Djurens Rätt

12.00–
19.30

Vågar du klappa havet?
Ormstjärnor, sjöborrar eller död mans hand kan du lära känna
närmare! Med Havets hus

>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Barn & familj
E u ro Pr i d e Par k
14.00–
Drop in–bröllop
19.00
Vig er på EuroPride!
EuroPride
Heden
15.30–
EuroPride Parade
17.30
Den officiella Prideparaden. Samling på Heden.
Teckenspråktolkas
Syntolkas EuroPride
J u b i le u m s pavi l j o n g e n – G öte b o rg 4 0 0 år
14.00–
Välkomna till trollkarlen Martins magiska värld
17.30
Tricks, slapstick och komik

Lagerhuset
Hårets universum
12.00–
En kreativ upptäcktsresa kring hår och alla dess inneboende
14.45
meningar. Start 12.00 och 13.30.
15.00–
17.00

Nationalekonomiskt laboratorium med Backa Teater
(för dig 12–15 år)
Utforska nationalekonomi med skådespelare från Backa Teater!

Palmhuset
Få ditt porträtt målat
12.00–
Kultursommarjobbarnas bildkonstgrupp skapar konst av dig
18.00
12.00–
19.30

Lär dig mer om djur i Palmhuset!
Tipspromenad med roliga fakta om djur. Arr. Djurens Rätt

12.00–
19.30

Modelejon och Katla
En fotoutställning av Kulturlabbet

Partners och aktiviteter
Bajsbasket och en annan sorts gröt
12.00–
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
19.30

Kro n h u s et

12.00–
19.30

Barnens Byggskola (för dig från 5 år)
Snickra och skapa efter egen fantasi med NCC

Kronhusgården
11.00–
Rita ett smycke eller glas och vinn det
16.00
(för dig upp till 15 år)
Teckningstävling på Lerverk Butik & Galleri

12.00–
19.30

Glassglädje för alla barn
Triumfglass sprider glassglädje

12.00–
19.30

Göteborg, vår stad, en grön stad för barnen
Hyresgästföreningen Centrum

12.00–
19.30

Scouternas by
Äventyr och pyssel med Göteborgs scoutdistrikt

12.00–
19.30

Är du en elefant i bilen?
Trafiksäkerhet med NTF Väst

17.00–
18.00

Lägermusik med Scouterna i Göteborg
Göteborgs scoutdistrkt

Kronhusparken
12.00–
Historiskt tältläger
20.00
Arr: Higab
Tr äd går d s fö r e n i n g e n
Bokskogen
12.00–
Paradsminkning
14.00
Regnbågsbibblan gör dig snyggast i paradtåget
EuroPride
12.00–
15.00

Sagodrop–in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på svenska, finska och tyska.
EuroPride

12.00–
19.30

Regnbågsbibblans bokbytarlådor
Byt dina utlästa böcker mot nya spännande böcker

12.00–
19.30

Foto– och utklädningshörna
Klä upp dig för kameran och ta kort i vår fotoautomat med
gratis utskrifter. Arr. Regnbågsbibblan
EuroPride

12.00–
19.30

Bajsbasket och Allas ateljé – två av lördagens roliga aktiviteter.
Stora Cirkustältet
Varieté GBG
12.00–
En vaudeville där vad som helst kan hända
12.45
Teckenspråktolkas

Familjeföreställningen Håry Story
Av och med M.P.A.C.
Syntolkas
EuroPride

Gör din egen Prideflagga
Ta med till paraden. Arr. Regnbågsbibblan
EuroPride

15.00–
15.45

Varieté GBG
En vaudeville där vad som helst kan hända
Teckenspråktolkas

12.00–
19.30

Nagellacksverkstad
Måla och smycka dina naglar. Arr. Regnbågsbibblan

16.30–
17.20

12.00–
19.30

Smycka din egen läsdagbok
Läsdagbok i present! Arr. Regnbågsbibblan
EuroPride

Romeo och Julia (för dig från 13 år)
En rafflande fartfylld klassiker på 3 aktörer och med humorn
som vapen.

13.00–
13.30

Dagens queerbok
Bibliotekarierna väljer mäktiga berättelser. Arr. Regnbågsbibblan
EuroPride

14.00–
15.00

Livepodd och frågesport med Regnbågsliv
Sveriges största hbtq–podd. Arr. Regnbågsbibblan
EuroPride

15.00–
16.00

Sagostund med en modern Askungen
Träffa författarna bakom nya bokserien Moderna sagor.
Arr. Regnbågsbibblan EuroPride

Träscenen
Barndans (för dig från 2 år med vuxen)
13.00–
Prova på barndans med Dansforum
13.30
13.30–
13.45

Dansuppträdande med C.A.D.
HBTQ i sagornas värld. Föreställningen börjar 13.30, 14.15 och
15.00 och varar en cirka 15 minuter.
EuroPride

13.45–
14.15

Barndans (för dig 4–5 år)
Prova på barndans med Dansforum

14.30–
15.00

Dansmix (för dig 4–5 år)
Prova på dans till poppig musik med Dansforum

Bryggan
12.00–
Passalen i kanalen
Alla kan segla – prova på du med!
19.30

15.15–
15.45

Streetstyle 6–9 år
Dansa med Dansforum

16.00–
17.00

Vinga Rockers Linedance (för dig från 10 år)
Lär dig en enklare nybörjardans

Entré mot Bältespännarparken
12.00–
Tappat bort ett barn eller en vuxen?
Civilförsvarsförbundets och FRG frivilliga resursgrupp hjälper dig
19.30

17.30–
19.30

Leo.B is back
Glamourdans med DJ Leo.B

Föreviga ditt kulturkalasbesök med festliga foton
Mysig husvagn med fotoautomat. Arr: My Photobooth

Entré mot Slussgatan
13.00–
Träd fram! (för dig från 6 år) En dramatiserad vandring
16.30
genom trädgården och tiden. Vandringarna börjar 13.00, 14.15
och 16.00. Med Skapet scenkonst
Framför Palmhuset
12.00–
Boostpalatset – skapa din drömoutfit
19.30
(för dig från 5 år, insläpp varje timme)
Presenteras av Västarvet med stöd av EuroPride
EuroPride

H e d e n – E x e rc i s h u s et
12.00–
Upmarket – design– och konsthantverksmarknad
Fint och festligt i konsthantverkets tecken
19.00
Kro n h u s et – Kro n h u s går d e n
11.00–
Utställning av tenn från Jokkmokk
Lerverk Butik & Galleri
16.00
11.00–
16.00

Utställning: Tankar om ljus och mörker
Lerverk Butik & Galleri

12.00–
14.00

Prova på att dreja (biljett krävs,
hämtas på plats kl 12 varje dag)
Dreja med Bäx Krukmakeri

12.00–
15.00

Besök GrimArts förgyllningsverkstad
Grimhild Angertuva lägger bladguld och andra bladmetaller på
ramar och reliefer

12.00–
16.00

Utställning av läderaccessoarer med kända
Göteborgsmotiv
Hos Laura Didion

12.00–
18.00

Prova på smyckesmide (biljett krävs,
hämtas kl 11–12 varje dag)
Hos Stefan Salomonsson Handmade Jewellery

12.00–
19.00

Nyfiken på steampunk?
Utställning och försäljning på Butik Minerva

Fest & mingel
BeeBar
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
Bar och klubb med gäster och uppträdanden (från 22 år)
04.00
EuroPride
På stan
22.00–
SLM Göteborg presenterar Underwear/sport party
05.00
för killar (från 18 år)
Ångpannegatan 4, Backaplan
EuroPride
Val an d
21.00–
Gothenburg Dance Festival After Party X EuroPride
23.59
Grand Finale
Från 18 år
EuroPride

Film & foto

13.30–
14.00

12.00–
22.00

Design & slöjd

Växthuset
Allas Ateljé
12.00–
Öppen verkstad med konstnärer från Konstepidemin
19.30
12.00–
19.30

Barnens Second Hand med Emmaus Björkå
Hållbart mode för barn

12.00–
19.30

Designa en egen dräkt inspirerad av romska folkdräkter
Föreningen Trajosko Drom

16.00–
17.00

Spela hårbingo
Hår–happening

Workshoptältet
Wellpapp Wonderland
12.00–
Bygg vad du vill i wellpapp. Arr: Ungdomsfullmäktige Göteborg
17.00

E u ro Pr i d e Par k
12.00–
Kärlek och äktenskap
Fotoutställning
21.00
EuroPride
Nya Allé n 1
12.00–
PlanketGbg – fotoutställning
130 meter med 130 fotografer
18.00
på stan
10.00–
Utställning: Porträtt av min pappa Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter
20.00
EuroPride

Historia & samhälle
Kro n h u s et – Kro n h u s går d e n
12.00–
Släkt– och hembygdsforska i Göteborg
Ta reda på var din släktsaga börjar med Göteborgs Hembygds19.00
förbund
14.00–
15.00

Konsert med Göteborgspolisens musikkår
med anor från 1914
Under ledning av Lennart Larsson.
Arr: Historieverket

Konst & arkitektur
G öte b o rg s Ko n sthall
11.00–
Mounir Fatmi – 180° Behind Me
Utställning på Konsthallen
17.00
G öte b o rg s ko n stm u s e u m
11.00–
Konstutställningen Det universella språket.
17.00
Efterkrigstidens abstrakta konst
Öppen visning
Kro n h u s et – Kro n h u s går d e n
12.00–
Utställning Transition – Coming Home
På Q’ente Atelje
19.00
EuroPride
På stan
10.00–
Utställning: Så minns vi, finns vi
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås
20.00
EuroPride
12.00–
18.00

SPECTRUM, konstutställning
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Göteborg

EuroPride
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Stad s b i b li ote ke t – Ut ställn i n g s halle n
10.00–
Pride Art Exhibition
Konstutställning med både svenska och internationella
18.00
konstnärer
EuroPride

Litteratur
Kro n h us et
Seminarium om Mörkrets vänstra hand – boken bakom
17.00–
17.45
Gethenian Suite
Författaren Karin Tidbeck pratar om Ursula K Le Guin. Missa
inte den musikaliska tolkningen av romanen. Se mer under
musik.
Teckenspråktolkas

18.00–
20.00

Jävligt Gott: Lyckas med tofu
Workshop: Hur du använder tofu i bland annat klassiska fisk–
och äggrätter samt amerikansk BBQ.

Ta med en matlåda!

20.00–
23.00

Schnippeldisco
Hacka, dansa och laga mat på svinn.

På Kulturkalaset kostar det mer om
du inte har egen låda och
mindre om du har det.

g ustav ad o lfs to rg
10.00–20 International Street Market Smaka på världen
K ajs kju l 8 på Pac kh us k aj e n
17.00–03 Kajskjul 8:s sommarbistro öppnar
På stan
Stans snabbaste svinnsoppa
12.00–
Stärk dig själv och miljön med soppa gjord på räddade grön
20.00
saker. Håll utkik på stan. Arr: Resursrestaurangen

vär ld s ku ltu r mus e e t
Hela Stadens Galleri
11.00–
23.00
En del av Göteborgs 400–årsjubileum.

Musik

Mat & dryck

B i o Roy
Punkfrossa
19.00–
Fullt ös på Bio Roy
23.00

Bälte spän nar par ke n
Blåmusselskola
12.00–
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
13.00
Västsverige

B r u n n spar ke n
Sommarens föreställningar framförs på stan
12.00–
Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00

12.00–
20.00

Musselbarens popup–restaurang
Smaka på Västsverige

15.00–
16.00

I blåmusslans sällskap
Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla

18.00–
19.00

Blåmusselskola
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
Västsverige

Green Corner
Container Kitchen
12.00–
Här får idéer inom mat ta plats.
22.00
12.00–
14.30

Microgreens
Lär dig odla microgreens i ditt vardagsrum.

12.00–
22.00

Culture kitchen
Stadslandet och ABC presenterar matentreprenörer som lagar
mat från göteborgska världen

15.00–
17.00

Jävligt Gott: Lyckas med vegansk matlagning
Workshop: Grymma ägg– och mejerisubstitut. Så gör du bland
annat gräddig pasta och äggröra utan ägg eller mjölk.

Bälte spän nar par ke n – C i r kustälte t
Jamie Meyer – singer/songwriter från Göteborg
17.15–
Presenteras av Göteborg Stads fem kulturhus
17.45

Engångsfritt Kulturkalas

Eu ro Pr i d e Par k Stag e
13.45–
Dafne Andas
Lesbisk, feministisk rap på tunga beats
14.30
EuroPride
15.15–
16.15

Louisiana Avenue
Glädjeorkestern som får en att drömma sig bort till Mardi Gras
EuroPride

18.00–
19.00

Hör min röst – musikföreställning för ensamkommande
Med Kristin Amparo och Mushtaq Khorsand, av Musiker Mot Rasism

21.00–
23.00

Culture Club (Live Stream EuroPride Park)
EuroPride

G ötapl at s e n
17.30–
NRJ in the Park goes EuroPride – fira med NRJ
Darin, Sabina Ddumba, Ben Mitkus och Chris Willis m.fl.
20.00
EuroPride
21.15–
23.00

Boy George med Culture Club
Ett av 80–talets mest ikoniska band

EuroPride

20.15–
20.45
21.15–
22.15

Imagine Sweden – vinnare 2018
Presenteras av Jeunesses Musicales Sverige

G öte b o rg s D o m k yr k a
11.30–
Tornmusik i Domkyrkan
Bleckblåsklanger och höga toner från Domkyrkans tak
12.00

Sign of the Judgement
Rå gospel ur den amerikanska låtskatten

12.00–
13.00

23.00–
00.00

El Perro Del Mar
Hyllad och mångfacetterad artist med rötter i Göteborg

Lördagsmusik i Domkyrkan
Två prisbelönta musiker spelar cellosonater av Debussy och
Bridge

C har le s Fe lix Li n d b e rg s pl at s
Turikos
12.00–
Traditionell folkmusik från Ecuador
21.00

G öte b o rg sOpe r an
13.00–
Foajékonsert på GöteborgsOperan
Leonard Bernstein 100 år
15.00
EuroPride

D rot tn i n gto rg e t
Sommarens föreställningar framförs på stan
12.00–
Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00

Har ry Hj ö r n e s pl at s
12.00–
Sommarens föreställningar framförs på stan
Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00

Nykundserbjudande!
Teckna vårt 1-åriga elavtal
och få välkomstrabatt
och 30 dagar Nextory*

Läs mer på goteborgenergi.se/NYKUND
*Gäller nya kunder

100%
förny
bar el
!
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Program: Lördag
Jub i leu m spavi l j ongen – G öteborg 4 0 0 år
19.00–
Jubileumslounge med DJ Said/Club Barbés
23.00
Tar världen till Kulturkalaset
K aj skj u l 8 på Packhusk aj en
19.00–
Konferencier Bjarne Lundqvist
23.15
Känd från bl.a. Flamingokvintetten och Streaplers
23.15–
03.00

DJ Peter Siepen
Dansgaranti

19.30–
22.30

Arvingarna
DJ Peter Siepen

Kronhuset – Kronhusgår d en
16.00–
Livemusik på Café Kronhuset
20.00
Mats Westling spelar glad och dansant musik
18.00–
19.00

Gethenian Suite
En musikalisk tolkning av
romanen The Left hand of darkness.
Missa inte seminariet innan.

Kungsportsavenyn 1 8
19.00–
Kiriaka
20.15
Sveriges svängigaste samba–reggaeorkester
20.30–
21.15

Gothenburg Fringe showcase
Poesi, musik och performing art

Kungsportspl atsen/Ö. Ham ngatan 4 5
16.00–
Gothenburg Fringe showcase
16.45
Poesi, musik och performing art
19.00–
21.00

Got Motion Frontensemble
Melodiskt slagverk spelar funkiga låtar

21.00–
23.00

The Suburbans
Släpp loss och dansa till soul och funk

Li seberg – Taubescenen
20.00–
JH3 Jari Haapalainen trio
22.00
Jazz på Liseberg
S/S Mar i eho lm
20.00–
Freddie Nyström Band – bluesrock på svenska
22.00
Presenteras av Göteborgs Bluesförening
Stor a Te atern – o m r åd et – M i llen i u m pl atsen
21.00–
Disco – Tigrinja
23.00
Språkdisco

Partners & aktiviteter
Bältespännarparken
12.00–
AKF Göteborg och Hangulskolan i Göteborg
20.00
Information om Koreas kultur
12.00–
20.00

Artcaching – Rundqvist & Co
Gör ditt eget konsttryck med trästilar och klicheér

12.00–
20.00

Fixarfest Få proffshjälp med att laga och ta hand om dina skor
och kläder. Arr: Räkna till 10

12.00–
20.00

Framtidens boende – gemenskap, trivsel och goda grannar
Känn dig som hemma hos Framtidenkoncernen

12.00–
20.00

Göteborg Energi – ett energibolag för alla
Vad är mångfald för dig? Vilken fråga är viktigast för dig?

12.00–
20.00

Göteborgs fem kulturhus – fullspäckat program
Workshops, musik, dans, film och lunchdisco

12.00–
20.00

Hitta flytet i vardagen med appen
Parkering Göteborg

12.00–
20.00

Inte alltid släkt, men familj
Familjehem Göteborgs Stad

12.00–
20.00

Lidköping vid Vänern
Upptäck Lidköping! Här finns vatten, liv och driv

12.00–
20.00

Metro HairBar
Skapa festfrisyren med Metro

12.00–
20.00

Pop–up barber
M Room lär dig om rakning och hårklippning

12.00–
20.00

Pärla regnbågens färger
Svensk Direktreklam

Cirkustältet
12.00–
KulturKRAM workshopfestival
16.30
En mötesplats för unga, delta i workshops och öppen scen
Green Corner
12.00–
Kom på diskdisco för Engångsfritt kulturkalas!
13.00
Dansa till diskhits!

12.00–
13.00

Sida vid sida med Göteborgs Symfoniker
– kom och spela fiol
Jubileumslägret Side by Side tar dig in i symfoniorkesterns
klangvärld

12.00–
16.00

Göteborgs stadslinbana binder ihop staden
– ta en tur längs planerad väg
Ställ frågor till Trafikkontoret och Västtrafik

12.00–
16.00

Vad vill du berätta i världens längsta konstverk?
Kanske blir ditt budskap uppmålat på en parkbänk längs 21 km
konst

12.00–
18.00

YESBOX – Home of entrepreneurs
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och
innovatörer

13.00–
19.00

Ta dig runt på egen hand
i 1600–talets Göteborg
Upplev gator och torg i ett historiskt perspektiv du
aldrig sett förut!

G ötapl atsen
Konferencier: Robert Fux
16.00–
EuroPride
23.15
20.30–
21.15

Avslutningsceremoni
Den officiella avslutningsceremonin för EuroPride 2018
Teckenspråktolkas
Syntolkas EuroPride

G öteborgs Konsthall
Visning: 180° Behind Me med Mounir Fatmi
13.00–
Gå en visning
14.00
G öteborgs R e m fabr i k
Visning av Göteborgs Remfabrik** (biljett krävs)
16.00–
Arr: Higab
17.00
G öteborgs O per an
Guidad visning på GöteborgsOperan******* (biljett krävs)
13.00–
Kika in bakom kulisserna. Visning kl 13 och 15 på svenska.
15.45
Visning på engelska kl 14.

13.30–
13.40

Rain Gothenburg presenterar regndans
En hyllningsdans till regnet

15.15–
15.25

Rain Gothenburg presenterar regndans
En hyllningsdans till regnet

16.00–
16.20

Kvillestråkets dansbana goes Kulturkalaset
Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans

16.00–
18.00

Nybyggt parkstråk längs Kvillebäcken med utegym
och dansbana
Ställ frågor till Park–och naturförvaltningen

14.00–
19.00

Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan*
(biljett krävs)
Två vandringar. 14.00–15.00 och 18.00–19.00. Arr: Higab

17.00–
17.10

Rain Gothenburg presenterar regndans
En hyllningsdans till regnet

15.00–
16.00

Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
Visning på engelska. Arr: Higab

På stan
Utforska kärlek, pride och HBTQ+ på graffitiworkshop
10.00–
12.00
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 8–12 år) anmälan krävs
EuroPride

Kronhuset – Kronhusgår d en
Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
13.00–
Arr: Higab
14.00

R åd huset
Visning av Rådhuset – Gunnar Asplunds tillbyggnad*
18.00–
20.00
(biljett krävs)
Visning kl 18 och 19. Arr: Higab

11.00–
13.00

Pimpa dig på Plikta, inför paraden
Plikta 1, 413 11 Göteborg
EuroPride

14.00–
15.30

Stor a Te atern – o m r åd et – M i llen i u m pl atsen
Demokratitorget – val 2018
12.00–
Träffa politiker
20.00

Årets Näverlur
Kurser och konserter runt om i stan.

14.00–
16.00

Utforska kärlek, pride och hbtq+ på graffitiworkshop
med Pridegraffiti
Gamla torget 43, Mölndal (för 14–16 år) anmälan krävs
EuroPride

Teater, varieté & dans

Stor a Te atern – o m r åd et
Milleniumplatsen
Skicka riktiga vykort helt gratis
10.00–
Testa PostNords app i infotältet
22.00
EuroPride
14.00–
19.00

Skarpt Läge i informationstältet
Få hjälp med ditt CV och att söka jobb

Parkeringen
Se och prova på Ludosport
12.00–
Sporting light saber combat – ljussvärdsfäktning
20.00
12.00–
20.00

Uppvisning och prova–på olika kampsporter
Svenska budo och kampsportsförbundet
distrikt Väst

Tr äd går d s fö ren i ngen
Engångsfritt Kulturkalas – vilket lyft!
15.00–
Försök lyfta en månads avfall i Framtidshubben
16.00
Vär ld sku ltur m useet – Vär ld s l abbet
Familjelördag: Gör dina egna vingar
13.30–
Med ett par vingar blir det lättare att flyga
15.0
dit du vill!
EuroPride

Seminarium, visning
& samtal
bältespännarparken
Psykiska olikheter – lika rättigheter
12.00–
Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa
20.00
Caro lus Dux
Visning av Carolus Dux*** (biljett krävs)
14.00–
Visning kl 14–15, 15–16, 16–17, 17–18 och 18–19. Arr: Higab
19.00
D i cksonsk a Pal atset
Öppet palats på Dicksonska
15.00–
Arr: Higab
17.00

C l ar i on H ote l P ost
22.00–
Officiell EuroPride 2018 avslutningsfest
Officiella avslutningsfesten EuroPride
03.00

E uro Pr i d e Park Stage
Valdebatt med Britt–Marie Mattsson – val 2018
12.30–
Nationell HBTQ–debatt på EuroPride
13.30
EuroPride

Jub i leu m spavi l j ongen – G öteborg 4 0 0 år
00.00–
Hela Stadens Galleri
24.00
Faces of youth – det är vi som är Ungdomssatsningen

F i rst H ote l G
Vernissage – art exhibition
11.00–
Selflove, av Diana Wahlborg.
17.00

Bältespännarparken – C i rkustältet
SM i Poetry Slam – vinnarna uppträder
18.15–
Silver– och bronsvinnarna från årets mästerskap
19.45
E uro Pr i d e Park Stage
19.30–
Bitchin Drag Show med Sharday
20.30
Som du aldrig sett förut
EuroPride
K aj skj u l 8 på Packhusk aj en
Prova på–buggkurs
18.00–
Med Monica Glingborn från Danscentrum Göteborg
19.00
Kungsportsavenyn 1 8
Royal Scottish Country Dances
14.00–
Dansuppvisning av skotska danser
14.45
Kungsportspl atsen/Ö. Ham ngatan 4 5
Prova på dominikanska och kubanska danser
14.00–
Bachata och salsa med Latin Feet Dance Company
14.45
Tr äd går d s fö ren i ngen – Stor a C i rkustältet
Twisted Feet Gbg City Jam
19.00–
Gbg Dance Festival 2018
00.00
kvartersscenen 2 l ång
Prova på impro
16.00–
Inga förkunskaper krävs
17.00
17.30–
18.15

Club Bingo – improvisationsteater
Improverket

18.45–
19.45

Primalimpro
#Metoo – från hashtag till handling?

20.00–
21.00

Ouroboros – Skyddsrummet
Ett antropologiskt experiment

21.30–
22.30

Improverket
VM i impro

Nu kostar engångsförpackningen pengar
Naturen har alltid betalat dyrt för
engångsförpackningar. Nu kostar
det mer om du inte har egen matlåda
och mindre om du har det.
Engångsfritt Kulturkalas

Realisera
drömmen.
Välkommen in och upptäck
sommarens erbjudanden på
fabriksnya bilar!

Audi Göteborg erbjud
Elegant kraft.
Audi Q2
Proline Edition. 1.0 TFSI 116 hk. Privatleasing från ca: 2.995 kr/mån. Pris från ca: 267.400 kr

Audi A3

Audi A5 Sportback
1.8 TFSI 144hk
SportsEdition Black

Proline Edition. 1.5 TFSI 150 hk. Privatleasing från ca: 2.495 kr/mån. Pris från ca: 266.100 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,0-5,1 l/100 km. CO₂-utsläpp 114-117 g/km. Miljöklass Euro 6. Audi Privatleasing 36 mån, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver
leasingavgiften. Audi Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella Audi
ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare
SERVICEsvarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.
Audi A5 Bränsleförbr. bl. körning 5.8 l/100 km. CO₂ 134 g/km. Miljökl. EU6. Audi Pr
AVTAL
100 kr/mån

kr inkl. moms per mil. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggni
Antalet bilar är begränsat med reservation för slutförsäljning. Med serviceavtal bet

Audi Göteborg

Jolenegatan
21,
Eklanda.
Tel.
031-750
14
00.
www.audigoteborg.se
Öppet:
Vardag
7.30–18, Lördag
–Söndag
Jolenegatan
21,
Eklanda.
Tel.
031-750
14
00.
www.audigoteborg.se
Öppet:
måndag–fredag
8– 18,
lördag 11–15.
11–15.

Mån-fre 09–18
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Söndag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

Upptäck den klassiska pianomusiken
Göteborg Pianofestival ger under Kulturkalaset gratis inträde till alla konserter och
aktiviteter. Årets samarbete med Svenska Balettakademin ger också möjlighet till att prova olika
dansstilar till pianomusik live i Dicksonska palatset. Håll koll i veckans program för mer information. Under söndagen kommer också en festivalkonsert hållas i Göteborgsoperans foajé. På två
flyglar framförs musik av etablerade pianister.
– Man kan lyssna på världspianisterna, Per Tengstrand och Teres Löf, som framför festlig
pianomusik på två flyglar, säger Ha-Young Sul, arrangör och pianist.

Kl. 15.00–17.00

Foajén, GöteborgsOperan

Pianisten Ha-Young Sul.

På Upmarket hittar du konsthantverk från professionella utövare.

Mängder av konsthantverk på Upmarket
Upmarket återuppstår varje år
tillsammans med Göteborgs Kulturkalas. Här hittar du mängder av konst
hantverk från professionella utövare.
Tidigare år har marknaden kombinerats
med workshops och liveperformance.
I år är fokus på kroppen – i en utställning som knyter an till EuroPride.
– Det här är en plats där du får
uppleva och handla konsthantverk.

Dessutom är det inte bara hantverket
du möter – du möter konsthantverkaren också! Vi hoppas på stor upp
slutning, säger Maria Kreutz, projektledare för Upmarket.

Fre–lör kl. 12.00–19.00,
sön kl. 12.00–18.00
Heden, Exercishuset

Rix FM Festival
på Kulturkalaset

Simon Alexander, Tilde Hjelm och tyska Micronaut uppträder i Bältespännarparken. Foto: Ian J Moloney, Timo Roth

Morgondagens musik i dag
på Westside Music Sweden
Från lunch till kväll kliver
band efter band upp på
scenen i Bältespännarparken.
Vi tog ett snack med Mattias Tell

på Westside Music Sweden för att
få veta mer om vad som händer.

Hej Mattias! Vad är Westside
Music Sweden?

– Westside Music Sweden
(WSM) är en plattform bestående
av 21 musikbolag från Göteborg
och Västra Götaland som initierades av KulturUngdom 2017. Fokus
ligger på att få musik (och de bakom musiken) ut på internationel-

la festivaler för att snabba på och
öka deras etableringsmöjligheter
och nätverksbyggen. Det är ur
WMS vi hämtat de fem artisterna
som spelar på Brew House samt
de fyra i Bältesspännarparken.

Varför ska publiken komma
till just er scen?

– För att vi har den breda plattformen och därmed möjligheten
att boka de mest aktuella akterna.
Här får du morgondagens musik
redan idag.

Finns det några artister
vi inte vill missa?

– Svårt att peka ut något
speciellt men Electric Hydra är
nytt och spännande, We Dream

Kl. 16.00–18.00
Götaplatsen

Eleni Foureira är en av många som
uppträder.

Alone var nyss i Portugal och
gjorde bra ifrån sig. Besvärjelsen
har släppt nytt album på Suicide
Records, Fredag den 13:e är bäst,
Tilde Hjelm har något speciellt på
gång och tyska Micronaut gör en
egen grej.

Vilken betydelse har
Kulturkalaset för er?

– Att spela här är stort. Inom
WMS tror vi på lokalt samarbete
för att nå ut globalt. Göteborg är
dessutom Sveriges bästa musikstad så det är klart att det är extra
fett att vara med på kalaset.

Kl. 12.00–18.00
Bältespännarparken

Utställningen Faces of youth – en del av Hela Stadens Galleri
Göteborg har mängder av handlingskraftiga unga människor som med sina intressen

som drivkraft skapar arrangemang och aktiviteter för andra ungdomar. Ungdomssats
ningen, en del av Hela Stadens Galleri har fångat några av dessa på bild. Kom till Jubileums
paviljongen och upplev berättelserna som visar vad dagens ungdomar engagerar sig i och
vad de brinner för. Låt dig inspireras av deras glöd och energi! Utställningen produceras av
stadens Ungdomssatsningar: KulturATOM, Radar72, Ungdomssatsningen Hisingen, Fängelset, Arena 29, 1200 Kvadrat. Hela stadens galleri är en del av Göteborgs 400-årsjubileum.

Tis–lör 00.00–24.00, sön 00.00–18.00

Även i år är Rix FM Festival
sist ut på Götaplatsen med en
storslagen kavalkad av radioaktuella
artister! Götaplatsen kommer att
koka när bland annat artister som
Alvaro Soler, Chris Kläfford,
Jessica Andersson, Mendez,
Mike Perry, Vigiland, Wiktoria,
Benjamin Ingrosso, Felix Sandman
och Eleni Foureira stiger upp på
scenen. Bered dig på en hitkavalkad
av rang!

Stora Teaterns parkering

Faces of youth

Hjärnkoll arbetar för att bryta stigmatisering och diskriminering av personer
med psykisk ohälsa.

Våga prata, lyssna och fråga
Många är drabbade men få vågar
öppet prata om det. Hjärnkoll i Västra
Götaland och NSPHiG (Nationell Samverkan För Psykisk Hälsa i Göteborg)
arbetar för att bryta stigmatisering
och diskriminering av personer med
psykisk ohälsa. Ett sätt att göra skillnad
är att inte bara våga prata utan också
fråga och lyssna oavsett om man
själv är drabbad eller inte. I Hjärnkolls
tält på Kulturkalaset finns informationsmaterial samt ett kunskaps- och

samtals-quiz. Möt också Hjärnkolls
ambassadörer och representanter från
NSPHiG som jobbar med att stärka
personer med psykisk ohälsa och
deras närstående. För mer detaljerat
program, besök gärna Hjärnkoll och
NSPHiG på Facebook.

Tis–lör, kl. 12.00–20.00,
sön kl. 12.00–18.00
Bältespännarparken

Teaterkortet
STI!
VÄLKOMMEN TILL HÖSTSAMLING 17 AUrarGUnya spelåret!
sente
Göteborgs Stadsteater & Backa Teater pre
orgs Stadsteater.
ra Scen, Göteb
Fredag 17 augusti kl 12 & kl 16 inne på Sto
kvarn.
Fri entré. Begränsat antal platser, först till

Mer teater och salongens bästa platser

Urpremiär 12/9 Stora Scen

Premiär 14/9 Lilla Scen Bearbetad för scenen

nypremiär 20/9 Stora Scen Musik av tHE BEAtLES

Urpremiär 28/9 Studion

Av & regi ADDE MALMBERG

av LUCAS SVEnSSon Regi EMILIE StRAnDBERG

Konferencier ADDE MALMBERG Med PEPPERLAnD

Av & regi PAULA StEnStRÖM ÖHMAn

”Det här är en stor
och vacker triumf för
Backa Teater” DN
”Det är väldigt
drabbande
och bra” SvD

Nypremiär 12/9 BACKA TeATer

Premiär 27/10 Stora Scen

Urpremiär 23/11 Studion

Urpremiär 7/12 Lilla Scen

Av WILLIAM SHAKESPEARE Regi PontUS StEnSHäLL

Av JILA MoSSAED & REBECCA ÖRtMAn
Regi REBECCA ÖRtMAn

Inspirerad av timothy Snyders bok
Regi CARoLInA FRänDE

I samarbete med Riksteatern och RAtS teater

Se alla pjäser på vår hemsida
www.stadsteatern.goteborg.se

Av & regi MATTIAS ANDERSSON
efter en pjäs av STIG DAGERMAN
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Söndag
>> Läs mer på goteborgskulturkalas.se

12.0018.00

Rädda Djuren-klubben
Skapa djurbilder och lär dig mer om djur. Arr: Djurens rätt

12.0018.00

Vågar du klappa havet?
Ormstjärnor, sjöborrar eller död mans hand kan du lära känna
närmare! Med Havets hus

Lagerhuset
12.00–
Tvärslöjd (för dig från 3 år)
12.30
Magisk cirkusföreställning för stora och små. Arr: Kompani Giraff
13.00–
Tvärslöjd (för dig från 3 år)
13.30
Magisk cirkusföreställning för stora och små. Arr: Kompani Giraff
Palmhuset
12.00Få ditt porträtt målat
18.00
Kultursommarjobbarnas bildkonstgrupp skapar konst av dig

Barn & familj
Arti ste n – li n d g r e n sale n ( a3 0 2 )
13.00Vill ni se en morfar?
13.45
En musikteaterföreställning för hela familjen om vänskap över
gränser EuroPride

G öte b o rg s ko n stm u s e u m
13.00Min konstbok!
15.00
Skapa en egen bok på Göteborgs konstmuseum
G öte b o rg s stad s m u s e u m
13.00Barns rättigheter
16.00
Familjesöndag på Göteborgs stadsmuseum
Teckenspråktolkas EuroPride

Kronhusgården
11.00Rita ett smycke eller glas och vinn det
16.00
(för dig upp till 15 år)
Teckningstävling på Lerverk Butik & Galleri

Bokskogen
12.00Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
15.00
Bibliotekarierna läser saga på franska
EuroPride
12.0015.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på spanska
EuroPride

12.0015.00

Sagodrop-in på Regnbågsbibblan
Bibliotekarierna läser saga på svenska
EuroPride

12.0018.00

Regnbågsbibblans bokbytarlådor
Byt dina utlästa böcker mot nya spännande böcker

12.0018.00

Foto- och utklädningshörna
Klä upp dig för kameran och ta kort i vår fotoautomat med gratis
utskrifter. Arr: Regnbågsbibblan EuroPride

12.0018.00

Gör din egen Prideflagga
Tillverka din egen flagga. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

12.0018.00

Nagellacksverkstad
Måla och smycka dina naglar. Arr: Regnbågsbibblan

12.0018.00

Smycka din egen läsdagbok
Läsdagbok i present från Regnbågsbibblan
EuroPride

13.0013.30

Dagens queerbok
Bibliotekariernas val av mäktiga berättelser.
Arr: Regnbågsbibblan EuroPride

14.0015.00

Livepodd och frågesport med Regnbågsliv
Sveriges största hbtq-podd. Arr: Regnbågsbibblan
EuroPride

14.0015.00

Picknick-prat med Hampus Nessvold
Ta det som en man. Arr: Regnbågsbibblan

Nyfiken på steampunk?
Utställning och försäljning på Butik Minerva

12.00–
18.00

Barnens Byggskola (för dig från 5 år)
Snickra och skapa efter egen fantasi med NCC

12.00–
18.00

Glassglädje för alla barn
Triumfglass sprider glassglädje

12.00–
18.00

Göteborg, vår stad, en grön stad för barnen
Hyresgästföreningen Centrum

12.00–
18.00

Scouternas by
Äventyr och pyssel med Göteborgs scoutdistrikt

12.00–
18.00

Är du en elefant i bilen?
Trafiksäkerhet med NTF Väst

Inte stor nog – en superhjälteföreställning
(för dig från 5 år)
En allsångsföreställning om att våga vara sig själv. 15.15–16.15
och 16.45–17.45. Med Hisingens Kulturskola

12.45–
13.15

Prova på streetdans eller balett
Svenska Balettskolan undervisar

13.30–
15.00

Workshop i streetdans (för dig från 6 år)
Rörelseglädje med lärare från Twisted Feet Dance Academy

15.15–
15.45

Barnens dansbana bjuder på danslekar på finska
Med Saanko Luvan Seuratanssijat

16.00–
16.40

Kulturstationens inspirerande dansskola (för dig från 3 år)
Prova på dansens magi tillsammans med alla åldrar

16.40–
17.20

Positiv Judo (för dig från 6 år)
Prova judo med hela familjen (långa byxor och långärmad tröja)

17.20–
18.00

Prova på aikido
Göteborgs Aikidoklubb

Växthuset
12.00–
Allas Ateljé
18.00
Öppen verkstad med konstnärer från Konstepidemin
12.00–
18.00

Barnens Second Hand med Emmaus Björkå
Hållbart mode för barn

E u ro pr i d e par k
12.00–
Post Pride hangout
18.00
Vi hjälper varandra att orka återgå till vardagen efter
prideveckan. EuroPride

Film & foto
B i o roy
15.00–
Röst med Shahab Mehrabi
17.00
Kortfilm och samtal
B i o g r af g öta
14.30–
Filmvisning av Melānijas hronika / The Chronicles of
16.30
Melanie**** (biljett krävs)
Arr: Lettlands ambassad i Konungariket Sverige
E u ro pr i d e par k
12.00–
Kärlek och äktenskap
21.00
Fotoutställning EuroPride
På stan
10.00–
Utställning: Porträtt av min pappa Kamilla
20.00
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter
EuroPride
Stad s b i b li ote ke t – h ö r sale n
14.15–
Regnbågens sång, en dold del av svensk historia
Filmvisning och workshop EuroPride
16.00

Historia & samhälle
Kro nh u s går d e n
12.00–
Släkt- och hembygdsforska i Göteborg
19.00
Ta reda på var din släktsaga börjar med Göteborgs Hembygdsförbund

Konst & arkitektur
G öte b o rg s ko n sthall
11.00–
Mounir Fatmi – 180° Behind Me
17.00
Utställning på Konsthallen

Kro nh u s går d e n
12.00–
Utställning Transition – Coming Home
19.00
På Q´ente Atelje EuroPride

EuroPride

Entré mot slussgatan
13.00Träd fram! (för dig från 6 år)
16.30
En dramatiserad vandring genom trädgården och tiden.
Vandringar 13–13.30, 14.15–14.45 och 16–16.30. Med Skapet
Scenkonst.
Framför palmhuset
12.00Boostpalatset – skapa din drömoutfit
18.00
(för dig från 5 år, insläpp varje timme)
Presenteras av Västarvet med stöd av EuroPride
EuroPride

12.00–
19.00

G öte b o rg s ko n stm u s e u m
11.00–
Konstutställningen Det universella språket.
17.00
Efterkrigstidens abstrakta konst
Öppen visning

Tappat bort ett barn eller en vuxen?
Civilförsvarsförbundets och FRG frivilliga resursgrupp hjälper dig

Regnbågsbyn
Alla är välkomna! Arr: Västarvet

Utställning av läderaccessoarer med kända
Göteborgsmotiv
Hos Laura Didion

B e e bar
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
00.00
Bar och klubb med gäster och uppträdanden (från 22 år)
EuroPride

Workshoptältet
12.00Wellpapp Wonderland
17.00
Bygg vad du vill i wellpapp. Arr: Ungdomsfullmäktige Göteborg

Entré mot bältespännarparken
12.00Föreviga ditt Kulturkalasbesök med festliga foton
18.00
Mysig husvagn med fotoautomat. Arr: My Photobooth

12.0018.00

12.00–
16.00

Modelejon och Katla
En fotoutställning av Kulturlabbet

På stan
10.00–
Utställning: Så minns vi, finns vi
20.00
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås

Bryggan
12.00Passalen i kanalen
18.00
Alla kan segla – prova på du med!

12.0018.00

Besök GrimArts förgyllningsverkstad
Grimhild Angertuva lägger bladguld och andra bladmetaller på
ramar och reliefer

12.0018.00

Träscenen
12.00–
Barnens dansbana bjuder på danslekar på finska
12.30
Med Saanko Luvan Seuratanssijat

Tr äd går d s fö r e n i n g e n

12.00–
14.00

Fest & mingel

15.15–
17.45

Kronhusparken
12.00Historiskt tältläger
16.00
Arr: Higab

Utställning: Tankar om ljus och mörker
Lerverk Butik & Galleri

Lär dig mer om djur i Palmhuset!
Tipspromenad med intressanta och roliga fakta om djur.
Arr: Djurens rätt

Stora cirkustältet
12.00–
Cirkusbaletten
14.00
En humoristisk och spännande balett med eleverna från
Svenska Balettskolan. Två föreställningar 12–12.30 och 13.30–14

Kro nh u s et

11.00–
16.00

12.0018.00

Partners och aktiviteter
12.00–
Bajsbasket och en annan sorts gröt
18.00
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

E u ro pr i d e par k
14.00Drop in-bröllop
19.00
Vig er på EuroPride!
EuroPride

Kro nh u s går d e n
11.00–
Utställning av tenn från Jokkmokk
16.00
Lerverk Butik & Galleri

EuroPride

Vill du testa segling? Kom till Bryggan mellan klockan 12 och 18
för prova på-segling i kanalen.

Design & slöjd

EuroPride

Stad s b i b li ote ke t – ut ställn i n g s halle n
10.00Pride Art Exhibition
18.00
Konstutställning med både svenska och internationella
konstnärer
EuroPride
vär ld s ku ltu r m u s e e t
11.00–
HELA STADENS GALLERI
En del av Göteborgs 400-års jubileeum
23.00

G öte b o rg s ko n sthall
13.00–
Bokstavslek på Göteborgs Konsthall
Gör storskaliga mönster på vägg och golv
15.00

Litteratur

H e d e n – e x e rc i s h u s e t
12.00–
Upmarket – design- och konsthantverksmarknad
Fint och festligt i konsthantverkets tecken
18.00

Stad s b i b li ote ke t – tr app s c e n e n
15.15–
Augustprisvinnaren Fatima Bremmer om Ester Blenda
16.00
Nordström
Fatima Bremmer berättar om sin bok EuroPride

Träffa Rädda Djuren-klubben i
Trädgårdsföreningen på Barnens kulturkalas!
Kom till vårt tält mittemot Palmhuset och träffa våra maskotar.
Delta också i vår roliga tipsrunda i Palmhuset!

Rädda Djuren-klubben är Djurens Rätts barnklubb för barn upp till och med 13 år.
Det är klubben för barn som älskar djur! Läs mer på www.räddadjuren.se

Träffa Djurens Rätt på Europride!
Vi finns på Kungstorget, nära Saluhallen.

Kom till vårt tält och lämna ditt pälslöfte
8 av 10 svenskar vill att minkfarmning ska förbjudas. Ändå dödas mer än 1 miljon minkar i Sverige
för sin päls varje år. Det är dags för förändring. Träffa Djurens Rätt på Kungstorget och lämna
ditt pälslöfte – ett löfte om att välja bort päls. Varje pälslöfte hjälper oss i de samtal vi för med
politiker och andra beslutsfattare. Tillsammans kan vi visa att pälsdjursfarmning hör till historien.

djurensratt.se/pälslöftet
pälslöftet
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Program: Söndag
Marknad
Bälte s pän nar par ke n – g r e e n c o r n e r
12.00–
Göteborgs Skafferi
18.00
Lokal grönsaksmarknad
Heden
12.00–
Loppisfestival – bagageloppis
18.00
Lönsamt, roligt och bra för miljön!

12.00–
18.00

YESBOX – Home of entrepreneurs
Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer

13.00–
18.00

Lis e b e rg – sto r a s c e n e n
18.00–
Sven-Bertil Taube
19.30
En svensk legendar besöker Liseberg

Ta dig runt på egen hand i 1600-talets Göteborg
Upplev gator och torg i ett historiskt perspektiv du aldrig sett
förut!

17.00–
18.00

Göteborgs Stads kultursommarjobbare bjuder på
underhållning

På stan
11.00–
Regnbågsmässa i mångfaldens tecken
12.00
Carl Johans kyrka, Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg
EuroPride

milleniumplatsen
Skicka riktiga vykort helt gratis
10.00–
Testa PostNords app i infotältet
EuroPride
18.00

Ku n gs p o rt s pl at s e n/Ö str a Ham n gatan 4 5
13.00–
Smoke Rings Big Band
13.45
Skön storbandsmusik i läckra arrangemang

11.00–
12.30

Mat & dryck

Mångfaldsmässa i liv och lust
Örgryte nya kyrka, Herrgårdsgatan 2, 412 74 Göteborg
EuroPride

Musselbarens popup-restaurang
Smaka på Västsverige

13.00–
14.00

Minska ditt matsvinn
Workshop mer Resursrestaurangen

15.00–
16.00

I blåmusslans sällskap
Prova vilka råvaror och drycker som passar bäst till blåmussla

Green corner
12.00–
Container Kitchen
18.00
Här får idéer inom mat ta plats

Culture Kitchen
Stadslandet och ABC presenterar matentreprenörer som lagar
mat från göteborgska världen.

12.00
18.00

På stan
12.00–
Stans snabbaste svinnsoppa Stärk dig själv och miljön med
18.00
soppa gjord på räddade grönsaker. Håll utkik efter cykeln på
festivalplatserna. Arr: Resursrestaurangen

Musik

B r u n n s par ke n
Sommarens föreställningar framförs på stan
12.00Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00

Folkkära Sven-Bertil Taube har en lång karriär bakom sig, men
har de senaste åren återigen varit aktuell med ny musik och
medverkan i både teater och TV. Ikväll kan du se honom på
Lisebergs Stora scen. Gratis inträde efter klockan 17.

Artiste n – öste r li n gsale n (d 5 0 4)
Prova på feministiskt självförsvar
11.00–
Workshop med F.S.G för kvinnor och transpersoner (från 15 år)
12.00
EuroPride
Bälte s pän nar par ke n
Artcaching – Rundqvist & Co
12.00–
Gör ditt eget konsttryck med trästilar och klicheér
18.00
12.00–
18.00

Fixarfest
Sy din egen Pridepåse av återvunnet material. Arr: Räkna till 10

12.00–
18.00

Framtidens boende – gemenskap, trivsel och
goda grannar
Känn dig som hemma hos Framtidenkoncernen

12.00–
18.00

Göteborg Energi – ett energibolag för alla
Vad är mångfald för dig? Vilken fråga är viktigast för dig?

12.00–
18.00

Göteborgs fem kulturhus – fullspäckat program
Workshops, musik, dans, film och lunchdisco

12.00–
18.00

Hitta flytet i vardagen med appen
Parkering Göteborg

12.00–
18.00

Inte alltid släkt, men familj
Familjehem Göteborgs Stad

D rot tn i n gto rg et
Sommarens föreställningar framförs på stan
12.00–
Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00

12.00–
18.00

Lidköping vid Vänern
Upptäck Lidköping! Här finns vatten, liv och driv

12.00–
18.00

Metro HairBar
Skapa festfrisyren med Metro

E u ro pr i d e par k stag e
ALBA OMEGA
15.15–
Musikern, performancekonstnären och transaktivisten Alba Vera
15.45
Bergeling EuroPride

12.00–
18.00

Min Ort
Träffa föreningen som vill ena orterna och ungdomarna

12.00–
18.00

AKF Göteborg och Hangulskolan i Göteborg
Information om Koreas kultur

12.00–
18.00

Pärla regnbågens färger
Svensk Direktreklam

Bälte s pän nar par ke n – c i r ku stältet
Tilde Hjelm – pop/folkmusik på engelska
12.00–
Presenteras av Westside Music Sweden
12.30
13.00–
13.30

SImon Alexander – singer-songwriter från västkusten
Presenteras av Westside Music Sweden

14.00–
14.45

Micronaut – elektroniskt panorama
Presenteras av KulturUngdom

17.15–
18.00

The Bongo Club – indierock
Presenteras av KulturUngdom

EuroPride

götapl at s e n
Rix FM Festival
16.00–
Benjamin Ingrosso, Eleni Foureira, Felix Sandman m.fl.
18.00
Syntolkas
G öte b o rgs o pe r an
Familjeföreställning – Hans och Gretas operaäventyr
14.00–
Opera på ett lekfullt sätt. Presenteras av Göteborgs Pianofestival
14.45
15.00–
17.00

Uppvisning och prova-på olika kampsporter
Svenska budo och kampsportsförbundet distrikt Väst

Artiste n

Partners & aktiviteter

G u stav ad o lfs to rg
10.00–
International Street Market
18.00
Smaka på världen

Christina Kjellsson
Singer-songwriter och ordkonstnär

Skarpt Läge i informationstältet
Få hjälp med ditt CV och att söka jobb
EuroPride

Seminarium, visning
& samtal

12.00–
18.00

17.00–
18.00

15.00–
18.00

Parkeringen
Se och prova på Ludosport
12.00–
Sporting light saber combat – ljussvärdsfäktning
18.00

Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Blåmusselskola
13.00
Lär dig mer om blåmusslor med Musselbaren och Smaka på
Västsverige

12.00–
18.00

sto r a te ate r n - o m r åd e t

Festivalkonsert med pianomusik
Presenteras av Göteborgs Pianofestival

Har ry hj ö r n e s pl at s
Sommarens föreställningar framförs på stan
12.00–
Kultursommarjobbare i Göteborg
17.00
J u bile u ms pavil j o n g e n – göte b o rg 4 0 0 år
Zagros duo
15.00–
Orientalisk klarinett och akustisk gitarr med rötterna
15.30
i Mellanöstern
Ku n gs p o rt save nyn 1 8
De Tio Öarnas Kulturskola
12.00–
Uppvisning med kulturskolan från Öckerö kommun
13.30

Green corner
Kom på diskdisco för Engångsfritt Kulturkalas!
12.00–
Dansa till diskhits!
13.00
E u ro pr i d e par k stag e
Avtackning volontärer
16.15–
Vi tackar våra volontärer för deras hjälp under EuroPride 2018
16.45
EuroPride
G u staf ad o lfs to rg
Engångsfritt kulturkalas! Vad tycker du?
16.00–
Kom till Framtidshubben och säg vad du tycker
17.00
J u bile u ms pavil j o n g e n – göte b o rg 4 0 0
Hela stadens galleri
00.00–
Faces of youth – det är vi som är Ungdomssatsningen
18.00
12.00–
13.00
12.00–
16.00
12.00–
16.00

Göteborgs Stads kultursommarjobbare bjuder på
underhållning
Göteborgs stadslinbana binder ihop staden
– ta en tur längs planerad väg
Ställ frågor till Trafikkontoret och Västtrafik
Vad vill du berätta i världens längsta konstverk?
Kanske blir ditt verk uppmålat på en parkbänk längs 21 km konst

Sal C310
14.00–
Tabusamtal
Kom och prata tabu och sexuella rättigheter med oss
14.45
EuroPride
På engelska
15.30–
17.00

Sex, lust och kommunikation
Workshop för och av transpersoner

EuroPride

Lindgrensalen (A302)
14.45–
Berättelsens kraft
Presentation av It Gets Better Project
16.15
EuroPride
På engelska
Lingsalen (A505)
13.00–
HBTQ på hemmet
Äldreomsorgen behöver hbtq-kompetens men hur säkerställs
13.45
den EuroPride
16.00–
16.45

Walking the talk: från forskning till handling
Queer i praktiken, politik och lagstiftning
EuroPride
På engelska

Österlingsalen (D504)
13.30–
Prova på att dansa queer lindy hop
Workshop med Queerlindy Göteborg och Gothenburg Queer
15.00
Lindy Festival EuroPride
Bälte s pän nar par ke n
12.00–
Psykiska olikheter – lika rättigheter
18.00
Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa
Caro lu s d ux
14.00–
Visning av Carolus Dux*** (biljett krävs)
18.00
Arr: Higab. Visningar: 14–15, 15–16, 16–17 och 17–18
Di c ki n s o n s k a pal at s et
15.00–
Öppet palats på Dicksonska
17.00
Arr: Higab

Dicksonska Palatset
ger med sin interiör
en bild av hur en köpmannafamilj levde för
150 år sedan. Välkommen in via entrén vid
korsningen Parkgatan/Södra Vägen.

!

Biljettinfo
Alla biljetter är gratis

* Biljett finns att hämta i Higabs bod på Kronhusgården en timme
före programstart.
** Biljett finns att hämta vid Remfabriken på Åvägen 15 i Gårda en
timme före programstart.
*** Biljett finns att hämta vid trappan till Pedagogens A-hus mot
Västra Hamngatan 30 minuter före programstart.
**** Max två biljetter per person hämtas i biljettkassan där filmen
visas. Biljetter börjar delas ut 30 minuter före filmstart. Respektive
films åldersgräns gäller.
***** Biljetterna släpps kl 12 dagen före. Boka på Kulturpunkten.nu,
031-368 32 99 (mån-fre kl 11-18) eller på Kulturpunkten på Stora
Teatern. Om biljetterna inte hämtas senast en halvtimma innan utsatt
avgångstid, makuleras din reservation.
****** Biljetterna släpps kl 12 dagen före. Boka på kulturpunkten.nu,
031-368 32 99 eller på Stora Teatern. Biljetterna hämtas senast en
halvtimme innan utsatt avgångstid.
******* Biljetter släpps kl 10 på opera.se och tel 031 13 13 00, samt
i Göteborgsoperans biljettkassa kl 12 (på torsdagen öppnar biljettkassan kl 10).
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15.00–
15.30

Se mer – se queer
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride
På engelska

Stadsb i b li oteket

G öteb o rgs remfabr i k
16.00–
Visning av Göteborgs Remfabrik** (biljett krävs)
17.00
Arr: Higab
Kro n h u sgårde n
13.00–
Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
14.00
Arr: Higab
14.00–
15.00

Emigranternas väg - en teatervandring längs Postgatan* (biljett krävs)
Arr: Higab

15.00–
16.00

Visning av Kronhuset* (biljett krävs)
Arr: Higab

16.00–
17.00

Emigranternas väg – en teatervandring längs Postgatan* (biljett krävs)
Arr: Higab
Dramatisering på engelska

Lan dsarkivet – h ö rsale n
14.45–
HBTQ-juridik i praktiken
15.30
Seminarium om riktig tillgång till rättvisa

Riktiga Riotakter med Hammarkullekarnevalen!
Foto: Frida Winther
E u ro pr i de park stage
12.30–
Valdebatt med Britt-Marie Mattsson – val 2018
13.30
Jämlikt Göteborg – integration, segregation och arbetsmarknad
F i rst H ote l g
11.00–
Vernissage – art exhibition
17.00
Selflove, av Diana Wahlborg
G öteb o rgs ko n sthall
13.00–
Visning: 180° Behind Me med Mounir Fatmi
14.00
Gå en visning
14.00–
15.00

Visning på persiska
180° Behind Me med Mounir Fatmi

G öteb o rgs ko n stm u se u m
14.00–
Se mer – se queer!
14.30
Vi synliggör det queera i konsten
EuroPride

EuroPride

på stan
13.00–
Bög i folkhemmet
14.00
Mölndals stadsmuseum, Kvarnbygatan 12, Mölndal
EuroPride
R ådh u set
17.00–
Visning av Rådhuset – Gunnar Asplunds tillbyggnad*
18.00
(biljett krävs)
Arr: Higab

Ta med en vattenfl
flaska
På Kulturkalaset finns vattenposter utplacerade med
friskt och gott kranvatten.
Engångsfritt Kulturkalas

Hörsalen
13.00–
Förstå HBTQ & Psykisk ohälsa
13.45
Kom och lyssna på en inspirerande livsberättelse
EuroPride
På engelska
Trappscenen
11.00–
Hur kan det bli så fel?
11.45
Hur kan det bli så fel (när vi vill så väl)?
EuroPride
14.00–
15.00

Trans i den svenska 1800-talslitteraturen
Sam Holmqvist berättar om sin doktorsavhanling
EuroPride

16.15–
17.45

Designa ett museum
Ett museum för hbtq-kultur
EuroPride
På engelska

Sto ra teater n
Kristallfoajén
14.30–
Konstnärligt talat
16.00
Seminarium om den queera kostymen på scen och i parad
EuroPride
Milleniumplatsen
12.00–
Demokratitorget – val 2018
18.00
Träffa politker

Teater, varieté & dans
Bältespän narparke n – c i rku stältet
14.45–
World Dance Company dansföreställning
16.15
En hyllning till dansens mångfald
E u ro pr i de park
13.45–
Friskis & Svettis Dans Deluxe
14.45
Gör dig redo för 60 min ren dansglädje med Team Dans
G ötapl atse n
13.00–
Hammarkullekarnevalen på Avenyn
15.00
Ett färgsprakande karnevalståg
Ku n gsp o rtspl atse n/ö. ham n gatan 4 5
14.00Prova på dominikanska och kubanska danser
14.45
Bachata och salsa med Latin Feet Dance Company
15.0016.00

Timba Cubana
Dansklass med Ivana Uzelac

MISSA INTE: 15/8 NINO RAMSBY | 26/8 EIDFIRANDE FÖR ALLA
9/8 SPRÅKCAFÉ | 14,21 & 28/8 LUNCHYOGA | FAMILJELÖRDAG

FRI ENTRÉ!
FREE ADMISSION

Förstklassig
tandvård till
halva priset!

SISTA CHANSEN 19 AUGUSTI!

Utbildningskliniken, vuxen i Göteborg
behöver nya patienter.
Läs mer och kontakta oss på
Webb: vgregion.se/folktandvarden/vuxenkliniken
Telefon: 010-441 77 00
Besöksadress: Medicinaregatan 12B Odontologen
Gäller inte implantatbehandling.

HÄR MÖTER DU VÄRLDEN | WWW.VARLDSKULTURMUSEET.SE | HÅLLPLATS KORSVÄGEN
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>> For more information visit goteborgskulturkalas.se

2018  أغسطس؍ َاب19 14 مرحبا بمك يف مهرجان جوتنربج الثقايف

Welcome to Gothenburg
Culture Festival

 حيث ميكنك المتتع،لك عام تتحول الشوارع و امليادين يف جوتنربج إىل ساحات كبرية للحفالت
مبجموعة كبرية من األنشطة الثقافية املختلفة

Every year, the streets of Gothenburg

t ransform into one of the Nordic region’s biggest
cultural festivals with 1.5 million visits. Music, art,
theatre, litterature ... Gothenburg Culture festival
offers more than 1 400 programme events for all
ages – free of charge.

 األمعال و، األفالم، احلفالت الغنائية، املرسح،يف مهرجان جوتنربج الثقايف ميكنك المتتع باملوسيىق
احلرف اليدوية و فقرات أخرى كثرية

 حيث يتضمن عىل،مهرجان جوتنربج الثقايف هو واحد من أكرب املهرجانات يف الدول اإلسكندنافية
 نشاط وأكرث من مليون و نصف املليون زيارة1300 أكرثمن
مهرجان جوتنربج الثقايف مفتوح جمانًا للجميع

Culture Festival for kids
Do you know that Childrens Culture Festival is the largest culture
festival for children in the Nordic countries? All of Trädgårds
föreningen will be filled with exciting things to do, all adapted for
children ages 0 to youngsters. All around Gothenburg there will be
lots of activities suitable for kids.

See map at page 6

Hairy Tales. Foto: Alex Hinchcliffe

”People will sing along and dance, it’s going to be fun for the audience”, says Nancy Ajram.

Storytelling in loads of languages

The Arabic superstar
performs in Gothenburg

Do you Want to hear a fairy tale? Give your child a broader view of

the world with stories in all the colours of the rainbow! Our librari
ans have plenty of ideas for thought provoking, enjoyable books for
you to read. Recommended age: 2–6 years.

English: Wed, Thu, Fri, 12.00–15.00
Arabic: Wed, Thu, Fri, 12.00–15.00
Finnish: Sat, 12.00–15.00
French: Sun, 12.00–15.00
Somali: Wed, Thu, Fri, 12.00–15.00
Spanish: Sun, 12.00–15.00
German: Sat, 12.00–15.00
Trädgårdsföreningen, Bokskogen

Language-Disco is back
The “Language-Disco” - the four

disco nights are back this year
too! Young DJs play their favourite
songs in their own language.
There will be dance music from
four language groups: Arabic, Dari,
Somali and Tigrinja.
The Culture festival wants to
create an opportunity to meet
for young new arrivals and other
Swedes with one of the four languages as their mothe tounge. The

focus is the youth community in
language, music and dance – not
the nations. So, no nations flags or
political messages are allowed. All
ages and nationalities are equally
welcome!

Arabic: Tus, 21.00–23.00
Dari: Wed, 21.00–23.00
Somali: Fri, 21.00–23.00
Tigrinja: Sat, 21.00–23.00
Milleniumplatsen

Hear my voice – a unique concert
Hear my voice is a unique

concert featuring the voices of
young refugees. Artists Kristin
Amparo and Mushtaq Khorsand
will together with hosts Fatemeh
Khavari and Ahmad Rahimi guide
you through an evening filled
with love and compassion, but
also with an important message.
Many unaccompanied minors
live in uncertainty in Sweden to
day, threatened by deportations

to some of the most dangerous
countries in the world. They are
also affected by a rather harsh
political debate but their voices
are seldom heard in media
or within the cultural scenes.
This concert is a statement for
refugees, and with refugees.

Nancy Ajram from Lebanon is one of the
most famous stars in the Middle East. She will
perform in Gothenburg at Götaplatsen, where
she promises a suggestive concert that will stir
the emotions.
– People will sing along and

dance, it’s going to be fun for the
audience. I’m going to perform
my best old hits, but I will also
sing new music and some of my
latest hits, says Nancy Ajram.
Ajram has visited Stockholm
once so this will be be her second
time in Sweden.
– I’m really looking forward to
meeting the audience and all my
Swedish fans. I’m sure it’s going
to be a great concert.
Her music is inspired by tarabmusic, which is a special form of

Arabic art-music that is known
for creating emotions among the
audience.
– I get my inspiration from
listening to a lot of Egyptian
and Lebanese tarab-music, and
French music as well.
Ajram talks about the differen
ce betweend the west and east,
and how it affects her performan
ce:
– I love performing in the
Middle East because it feels like
I have a greater interaction with
the audience, and there is a bigger

Friday, 21.30–23.00
Götaplatsen
 مجنة عربية كبرية يف جوتنربج- نانيس جعرم

" أسمتع كث ريًا ايل املوسيىق املرصية و اللبنانية القدمية جبانب املوسيىق الفرنسية

اآلن أصبحت املوسيىق العربية يف شلك كبري عندما تتواجد ىف جوتنربج و للسنة

" وىه أيضا ترى أن هناك فرق كبري بني الغناء يف العامل العريب و الغناء ىف العامل

 و يه تعد أن تقدم حفلة رائعة، الرابعة عىل التويل واحدة من أكرب جنوم العامل العريب

"أحب أن أغين يف العامل العريب ألنين أشعر بامحلاس واحلب والتفاعل مع امجلهور

"سوف يغين ويرقص ميع الناس يف جو ميلء باملرح و سوف أقدم أفضل ما عندي

الغريب

 ولكن عندما أغين يف العامل الغريب فإن، ألهنم يعرفون مجيع األغاين اخلاصة يب

التجربة خمتلفة ألين أشعر أن امجلهور يف العامل الغريب يفتقد إىل حفاليت املوسيقية

ويشتاق الهيا " تقول نانيس جعرم

 باألضافة إيل أهنا تنادي، إهنا فنان خمرضمه سوف يلتىق هبا مجهور جوتنربج

 حيث تعتقد أن العامل العريب لديه بعض الواجبات للقيام به، باملساواة بني اجلنسني
يف هذا املجال.

Sat 18.00–19.00
EuroPride Park Stage

enthusiasm and love. Every
one knows my songs and they
can sing along. I have another
experience when I perform in the
west, but it feels like they appreci
ate my music and want more of it.
The Swedes will meet a well-
experienced singer. Furthermore,
Ajram has a huge interest in
gender equality, and she thinks
the Middle East has a lot of work
to do on that front.
– Gender equality is still contro
versial in the Middle East. We are
working in the right direction and
the situation has become better,
but we still have at lot of work to
do before society becomes equal,
says Nancy Ajram.

" إنه بالتأكيد يسري ىف الطريق، يف الرشق األوسط ال يزال هذا املوضوع مث ريًا للجدل

 لكننا مل نصل إىل هناية الطريق ىف هذا الشأن " ختتمت نانيس جعرم، الصحيح
جتاه األغاىن اخلاصة يب

تلهب املشاعر

" من األغاين القدمية و احلديثة
تقول نانيس جعرم.

 حيث اكنت أول زيارة، حفل نانيس جعرم ىف جوتنربج هو ثاين زيارة هلا إيل السويد

هلا إيل ستكهومل
" أتطلع ح ًق ا إىل مقابلة مجهوري ومجيع املعجبني يف السويد و أنا متأكدة أنه سيكون

"حفل موسييق رائع
تقول نانيس جعرم.

نانيس تستلهم إيقاعاهتا وموسيقاها من موسيىق الطرب اليت يه شلك خاص من

 تقول نانيس- أشاكل املوسيىق العربية اليت تقوي العاطفة للجمهور و يف سيبل ذلك

kia.com

Kampanjbilar för
snabb leverans
Hos Förenade Bil i Göteborg
Vi har just nu extra många nya lagerbilar med riktigt
bra erbjudanden för snabb leverans. Passa på att
uppgradera till en ny välutrustad Kia med 7 års nybils
garanti i sommar. Väljer du Kia privatleasing ingår
både försäkring och service. Här ser du ett urval av
våra aktuella kampanjer, se alla på forenadebil.com

1.6 TGDi ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 264.900 KR

Kampanjpris: 239.900 kr
Privatleasing från 3.995 kr/månad
inkl. försäkring och service*

Visste ni att alla Kia är rikligt
utrustade från start, de
flesta med pekskärm, Apple
CarPlayTM, eluppvärmd multi
ratt, aluminiumfälgar och
farthållare. Kom in till oss
och upplev en ny Kia idag!

1.6 GDI GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 209.800 KR

ADVANCE PLUS REK. CA PRIS FRÅN 249.800 KR

1.0 FIFA EDITION REK. CA PRIS FRÅN 128.400 KR

Kampanjpris: 169.900 kr

Kampanjpris: 234.800 kr

Privatleasing från 2.695 kr/månad
inkl. försäkring och service*

Privatleasing från 3.795 kr/månad
inkl. försäkring och service*

Kampanjpris: 118.800 kr
Privatleasing från 2.075 kr/månad
inkl. försäkring och service*
LÄGG TILL TURBO OCH GTLINE 11.100 KR

Beställ din privatleasingbil på shop.forenadebil.com
Arnegårdsgatan 4, Mölndal (Eklanda)
Telefon 031-334 18 30.
www.forenadebil.com
Öppet: Vardagar 9–18, Lördag – söndag sommarstängt
Alla erbjudanden gäller endast befintliga lagerbilar t.o.m. 31/8 2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning Sportage 4,6-7,5 l/100 km, CO2-utsläpp
119-175 g/km; cee’d SW 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utsläpp 104-141 g/km; Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 g/km; Picanto 4,4-5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Privatleasing:
36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset.
Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
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EuroPride 2018 Göteborg utspelar
sig till stora delar på stadens gator och torg. Genomgående gäller
samma tillgänglighet som den
som staden har. Självklart gör vi
allt vi kan för att alla ska kunna
ta del av evenemangen på lika
E6 villkor. På Götaplatsen, Stora scenen på Liseberg, Europride Park
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med symbolerna och i
programmet.
Allt på Kulturkalaset och EuroPride 2018 Göteborg är gratis att
ta del av, förutom det som säljs på
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friskt och gott kranvatten.
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Programme

19/8

Sunday
>> For more details europride2018.com

E u ro pr i d e par k
Post Pride hangout
12.00–
Help each other get back to everyday life. Org. West pride ung.
18.00

Silent Disco VR
Brewhouse + OutHere + Tentakel

14.45–
15.15

Drop in wedding
Get wed at EuroPride! Org. The Church of Sweden

14.00–
19.00

Love & Marriage
A wedding photo exhibition. Org. The Church of Sweden

12.00–
21.00

E u ro pr i d e par k stag e
Election debate with Britt-Marie Mattsson – Election 2018
12.30–
Equal Gothenburg – integration, segregation and the labour mar13.30
ket. Org. Gothenburg culture festival.
13.45–
Friskis & Svettis Dance Deluxe
14.45
Get ready for 60 min pure dance joy with Team Dance
15.15–
ALBA OMEGA
Musician, performance artist and trans activist Alba Vera Bergeling
15.45
16.15–
Volunteer appreciation ceremony
We thank our volunteers for their help during EuroPride 2018. Org. West Pride.
16.45
17.00–
Christina Kjellsson
Singer-songwriter and wordsmith
18.00
Arti ste n/H Ö G S KO L AN FÖ R S C EN O C H MU S IK
C310
15.30–
Sex, lust and communication
Workshop for and by trans people. Org. RFSL.
17.00
14.00–
Taboo Talks
14.45
Join us and talk taboos and sexual health. Org. CISV Mölndal
Lindgrensalen (A302)
13.00–
Do you want to see a grandfather?
13.45
A musical theater performance for the whole family. Org. Zolprodkutioner.
14.45–
The Power of Storytelling
Pres. from European representatives of the It Gets Better Project
16.15
Lingsalen (A505)
LGBTQ at the elderly home
The elderly care need LGBTQ qualification, how do we ensure it. Org. SPF Seniorerna
Walking the talk: from research to action
Queer practice, policy and legislation. Org. Master students in gender studies.
13.00–
13.45
16.00–
16.45

11.00–
12.00
13.30–
15.00

Österlingsalen (D504)
Try out feminist self-defence
Workshop for women and trans people (from 15 years) Org. F.S.G.
Try dancing queer lindy hop
Workshop with Queerlindy Gbg and Gbg Queer Lindy Festival

B e e Bar – Off i c ial N i g htclu b
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
Bar and club with special guests and performances (from 22 years)
00.00
Göte b o rg s ko n stm u s e u m
14.00–
See clear – see queer!
Explore the queer in art. 14–14.30
15.30

and 15–15.30

Göte b o rg s stad s m u s e u m
13.00–
Family Sunday
Childrens’ rights yesterday and today
16.00

Samhällsinformation från Göteborgs Stad

Trappscenen
How can it get so wrong?
How can it get so wrong when we mean so well? Org. Göteborgs stad

11.00–
11.45

A Rainbow song, a hidden part of Swedish history
A film screening and a workshop. Org. Nasrin Pakkho Film

14.15–
16.00

14.00–
15.00

Trans in Swedish 19th Century Literature
Sam Holmqvist talks about his doctoral dissertation. Org. Literary salon Over the rainbow, the church of Sweden

Designing a museum
A museum of LGBTQ culture. Org. LGBTQ-museum Göteborg.

16.15–
17.45

Fatima Bremmer on Ester Blenda Nordström
August Prize Winner Fatima Bremmer talks on her book. Org.
Literary salon Over the rainbow, the church of Sweden

15.15–
16.00

10.00–
15.00

Kro n h u s går d e n
12.00–
Exhibition Transition – Coming Home
Art exhibition at Q´ ente Atelje. Org. Eva Wirén
19.00

Utställningshallen
EuroPride 2018 Art Exhibition
Exhibition with native and international artists

Sto r a te ate r n – kr i stallfoaj é n
14.30–
Artistically speaking
Seminar about the queer costume on stage and in parade. Org.
16.00
Gothenburg Dance and Theater Festival

L an d sar kive t/R i ksar kive t
14.45–
15.30

Hörsalen
LGBTQ Law in practice
Seminar about real access to justice. Org. Folkets juristbyrå.

C it y e ve nt s
10.00–
Exhibition; As we remember, we exist
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås. Org. Alingsås kulturhus.
20.00

SPECT play ”Paria” by August Strindberg (15–17 & 18–20)
Göteborgs Dramatiska Teater, Stigbergsliden 5B, Göteborg (Ticket required)

15.00–
20.00

Bög i folkhemmet – lecture with Arne Nilsson
The Museum of Mölndal, Kvarnbygatan 12, Mölndal

13.00–
14.00

Diversity service in sickness and in health
Örgryte nya kyrka, Herrgårdsgatan 2, 412 74 Göteborg.

11.00–
12.30

Rainbow mass in the spirit of diversity
Carl Johans kyrka, Carl Johans kyrkoplan 1 Gbg. Org. The church of Sweden.

11.00–
12.00

Exhibition: Portraits of my father Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter. Org. Jesper Molin.

10.00–
20.00

Sto r a te ate r n - o m r åd e t – m i lle n i u m pl at s e n
10.00–
Send real postcards for free
PostNord at the Infopoint
22.00
Tr äd går d sfö r e n i n g e n/C h i ld r e n s c u ltu r e fe stival

The rainbow village
Let the loom bloom

12.00–
18.00

In front of palmhuset
The Boost Palace – create your dream outfit (from 5 y. old)
Pres. by Västarvet with support from EuroPride. Enter every hour.

12.00–
18.00

Queer book of the day
The librarians’ choice of moving stories

13.00–
13.30

Make your own Pride flag
Bring it to the parade

12.00–
18.00

Decorate your own reading journal
Reading journal as a gift from the The Rainbow Library

12.00–
18.00

Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in swedish, french and spanish

12.00–
15.00

Live podcast and quiz with Rainbow Life
Sweden’s largest LGBTQ podcast

14.00–
15.00

Bokskogen
Picnic talk with Hampus Nessvold
Take it like a man!

14.00–
15.00

Stad sb i bli ote ke t
13.00–
13.45

Hörsalen
Understanding LGBTQ & mental illness
Listen to an inspiring life story! Org. Hjärnkoll Västra Götaland

Ny funktion
Koppla ditt
konto direkt
till vår app!

Konton som
förenklar
din vardag
Få full koll på företagets taxiresor. Bokning via prioriterat telefonnummer eller direkt på webben, tillgång
till statistik, omsättningsrabatt och månadsvis fakturering med tydlig redovisning.

Med Familjekontot kan alla i familjen alltid ta sig tryggt hem,
även utan pengar på fickan. Månadens resor samlas på en faktura,
som betalas i efterskott – och ni samlar bonus på alla era resor.

Företagskonto

Familjekonto

Privatkonto

Läs mer och skapa ditt konto på

Få mer taxi för pengarna! Med privatkontot
samlar du bonus på alla dina taxiresor med oss.

taxigoteborg.se

Samhällsinformation från Göteborgs Stad

Programme: Saturday
22.00–
05.00

SLM Gothenburg presents Underwear/sport party
for men (from 18 years)
Ångpannegatan 4, Backaplan

Stad s b i b li ote ket – Ut ställn i n gs halle n
10.00–
EuroPride 2018 Art Exhibition
Exhibition with native and international artists
18.00
Sto r a Te ate r n - o m r åd et – M i lle n i umpl at se n
10.00–
Send real postcards for free
PostNord at the Infopoint
22.00
Vär ld s kultu r museet – Vär ld sl ab b et
13.30–
Family workshop: Create your own wings
With a pair of wings you can easier fly wherever you want! Org.
15.00
The museum of world culture.

Tr äd går d sfö r e n i n ge n

Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in Swedish, Finnish
and German

12.00–
15.00

Live podcast and quiz with Rainbow Life
Sweden’s largest LGBTQ podcast

14.00–
15.00

Bokskogen
Story-time with a modern Cinderella
Meet the authors of the new series Modern Fairy Tales

15.00–
16.00

Queer book of the day
The librarians’ choice of moving stories

13.00–
13.30

Parade make-up
Rainbow Library makes you faboulous

12.00–
14.00

Make your own Pride flag
Bring it to the parade

12.00–
19.30

Decorate your own reading journal
Reading journal as a gift from the The Rainbow
Library

12.00–
19.30

EuroPride Gothenburg | 18

The rainbow village
Let the loom bloom

12.00–
19.30

In front of Palmhuset
The Boost Palace – create your dream outfit
(suitable from 5 years old, enter every hour)
Presented by Västarvet with support from EuroPride

12.00–
19.30

13.30–
14.00

13.30–
15.15

BIG CIRCUS TENT
Family show Håry Story
Preformed by M.P.A.C.
Träscenen
Dance performance with C.A.D.
LGBT in the world of fairy tales. Three sessions, 13.30 – 13.45
14.15 – 14:30 and 15.00 – 15.15.

Val an d – Off i c ial N i g htclu b
21.00–
Gothenburg Dance Festival After Party X EuroPride
23.59
Grand Finale. From 18 years

Human Rights Conference Friday 17 Aug
vär ld s kultu r musee t
12.00–13.00
Opening speech by Cecilia Malmström
13.15–14.00
The Studio: Yogyakarta + 10
Julia Ehrt, Executive Director Transgender
Europe, TGEU. Org. EuroPride
Seminar room 3: LGBT+ rights work in difficult
contexts. Organized by RFSL in cooperation with
LGBT+ activists from Georgia, Iraq and Jordan
Seminar room 2: Amnesty International gives an
overview of their work with lgbtqi rights. Johanna
Westeson, Senior Legal Adviser and Discrimination officer. Org. Amnesty

Pride parade in Gothenburg. Photo: Daniel Castro

Seminar room 4: Cities as promoters and
protectors of human rights for lgbtqi people
Sissela Nordling Blanco, (Fi), Mariya Voyvodova,
(S), Richard Brodd (L), Pia Emanuelsson and
Angelica Löwdin. Org. Europride and the cities of
Stockholm and Gothenburg

14.15–15.00
The Studio: Working for human rights of
intersex people. Kitty Anderson, OII Europe. Org.
Europride
Seminar room 3: LGBTQ rights at work and
beyond: an update from the United States.
Martha McDevitt-Pugh, Co-Chair of the Democrats Abroad LGBT Caucus, Ian Higham, PhD
candidate at Stockholm University, Maria Sjödin,
Outright Action International . Org. Democrats
Abroad Sweden
Seminar room 2: Jason Jones and the case
against Trinidad and Tobago. Jason Jones. Org.
by Europride and Sarah Hansson och Melisha
Linnell - EQLovesMusic.
Seminar room 4: European Lesbian conference:
presentation of mission and state of affairs for
lesbians* in Europe and Central Asia.
Anastasia Danilova and others. Org. Europride
and the European Lesbian Conference

15.15–16.00
The Studio: Engaging with UN mechanisms –
advocating for LGBTI rights. Julia Ehrt, Executive
Director Transgender Europe. Maria Sjödin,
Deputy Executive Director, Outright Action
International. Org. Europride
Seminar room 3: Petter Wallenberg, Rainbow
Riots. Org. Europride
Seminar room 2: The right to seek asylum as an
LGBTQI person. Activists from RFSL Newcomers
(Sweden), Thessaloniki Pride (Greece), Folkets
juristbyrå (Sweden). Org. Europride
Seminar room 4: What is the European Union
doing to combat discrimination against LGBTQI
people? Jonas Grimheden, Jur Dr, Senior Policy
Manager at FRA. Org. Europa Direkt
16.15–17.00
The Global state of affairs for LGBTQI people
– challenges ahead. Participants from Outright
Action International/RFSL/ILGA/TGEU/OII

Läs till
tandsköterska
i Göteborg!
Vill du ha ett omväxlande jobb med mycket
patientkontakt ska du söka till tandsköterskeutbildningen. Som tandsköterska jobbar
du tillsammans med tandläkare och tandhygienister. Det är ett stimulerande arbete och
innebär möten med nya människor med olika
behov i olika situationer.
Utbildningsstart: Göteborg 7/1 2019
Omfattning: 325 YH-poäng, vilket motsvarar
1,5 års heltidsstudier. Utbildningen ger en
yrkeshögskoleexamen.
Sista ansökningsdag: 17/9 2018

Läs mer och anmäl dig här:
folktandvarden.vgregion.se/tandskoterska

17 | EuroPride Gothenburg

Programme

18/8

Saturday
>> For more details europride2018.com

E u ro Pr i d e Par k
12.00–
Love & Marriage
21.00
A wedding photo exhibition. Org. The church of Sweden

Silent Disco VR
Brewhouse + OutHere + Tentakel.
Also at 16.15–18.00

14.30–
15.15

Drop in wedding
Get wed at EuroPride! Org. The church of Sweden.

14.00–
19.00

Robert Fux will host the programme at Götaplatsen.
Photo: Jonas Norén

C l ar i o n H ote l P o st – O ff i c ial N i g htclu b
22.00–
Official EuroPride 2018 final party
03.00
Official final party. Hosted by DJ Gunn Lundemo. Entrance fee.
G r etas – O ff i c ial N i g htclu b
22.00–
Gretas bar & nightclub
05.00
Drottninggatan 35. 411 14 Göteborg (from 20 years, entrance fee)

E u ro Pr i d e Par k Stag e
12.00–
Olivia Kristiansson
23.59
The host of the day

G öte b o rg sOpe r an
13.00–
Foyer Concert at the Göteborg Opera
15.00
Leonard Bernstein 100 years

Boy George and Culture Club live stream
Live stream of the concert from Götaplatsen

21.00–
23.45

Bitchin Drag Show with Sharday
Like you’ve never seen before

19.30–
20.30

Boy George and Culture Club
A spectacular concert by one of the most iconic bands of the 80’s!

21.15–
23.00

The official closing ceremony of EuroPride 2018
Alcazar, speeches, and the hosting of EuroPride is handed over

20.30–
21.15

Hör min röst – musikföreställning för ensamkommande
Med Kristin Amparo och Mushtaq Khorsand, av Musiker Mot
Rasism

18.00–
19.00

Robert Fux, Gunn Lundemo and Jasmine Kara welcomes
the EuroPride Parade!
NRJ In The Park goes EuroPride 2018
Sabina Ddumba, Darin, Molly Sandén and more!

17.30–
20.00

Louisiana Avenue
The happiness orchestra that take you away to Mardi Gras

15.15–
16.15

Dafne Andas
Lesbian, feminist rap with heavy beats

13.45–
14.30

Election debate with Britt-Marie Mattsson – Election
2018
National LGBTQ debate at EuroPride

12.30–
13.30

16.00–
17.30

Samhällsinformation från Göteborgs Stad
Kro nh u s e t – Kro nh u s går d e n
12.00–
Exhibition Transition - Coming Home
19.00
At Q´ente Atelje. Org. Eva Wirén.
C it y Eve nt s
10.00–
Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
12.00
with Graffitipride
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 8-12) registration
required

Exposé Dance Festival - vogue and runway workshops
Oceanen, Stigbergstorget 8 Göteborg (from 14 years) ticket
required

11.00–
14.00

Dress up for the Parade - make your own decorations
Plikta playground, Plikta 1, 413 11 Göteborg

11.00–
13.00

Exhibition: Portraits of my father Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter

10.00–
20.00

Exhibition; As we remember, we exist
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås

10.00–
20.00

12.00–
14.00

Proud Trams
An art exhibition on tracks Arr: Västtrafik

Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 14-16) registration
required

14.00–
16.00

SPECTRUM, group exhibition
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Gothenburg

12.00–
18.00

G ötapl at s e n
16.00–
Robert Fux
23.15
The host of the day

Heden
15.30–
The official EuroPride 2018 parade
17.30
Gathering 14.30 at Heden, departure 15.30

B e e Bar – O ff i c ial N i g htclu b
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
04.00
Bar and club with special guests and performances (from 22 years)

Boy George and Culture Club will perform 21.15 at Götaplatsen.

Fackens dag under EuroPride
16 augusti - Om arbetsmiljön för HBTQ personer

Panetoz

Divine

Välkommen till Fackens dag på EuroPride. Under dagen
kommer seminarier om HBTQ-personers arbetsmiljö varvas
med underhållning. TCO, Saco och Kommunal kommer ha
aktiviteter i sina tält på festivalområdet.
Mellan kl. 15-19 på Storascenen, Kungstorget. Gretchen är
konferencier och Panetoz, Divine och Wiktoria uppträder
mellan programpunkterna.

Wiktoria

Kl. 11:00 Vad tycker HBTQ-personer om att arbeta i Göteborgs Stad?
Göteborgs Stad har undersökt HBTQ-personers arbetsmiljö i staden.
Deltagare: Sofia Björk, GU
Kl. 15:50 Varför är frågor om diskriminering, kränkningar och utsatthet viktiga för facken?
Hur jobbar ni med dessa frågor mer konkret? Varför är HBTQ-personers
rättigheter viktiga frågor? Deltagare: representanter från Saco, LO och TCO
Kl. 17:25 Hur ser situationen ut för HBTQ-personer som arbetar i Göteborgs Stad?
Varför är detta en viktig fråga samt hur ser ditt engagemang ut för ett arbetsliv utan diskriminering och utsatthet? Deltagare: Politiker från Göteborgs stad.

Samhällsinformation från Göteborgs Stad

Programme: Friday
G öte b o rg s ko n stm u s e u m
14.00–
See clear – see queer!
14.30
Explore the queer in art. Two sessions starting
15.00.
11.00–12
13.00–14
14.30–
15.30

14 and

We have a dream Guided tour
All adults are faking it My story about stigma
I fled alone
Young people from the project Rätt Fram share their
experiences

Club: The Way out night Henriksberg Takterrassen, Stigbergsliden 7 (from 18 years) entrance fee

Exposé The Decades Ball: A History of Slay-Age
Pustervik, Järntorgsg 12 Göteborg Org. Exposé Dance Festival

21.00–
03.00

Oriental party by Homan
Restaurang Pardis, Smidesgatan 4, Göteborg (Minimum age 18)

20.00–
02.00

Movie festival with LGTBQ – Short films
Frilagret, Heurlins Plats 1 Org. RFSU Gothenburg

19.00–
21.00

12.30–
14.00

15.00–
16.00

BiQuPan Picknick
Slottsskogen, Slottskogspromenaden, 414 76 Göteborg

13.00–
15.00

Do not Break down – Break out! a sharing space
Kvinnofolkhögskolan, Första Långgatan 28C
SPECTRUM, group exhibition
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Gothenburg

12.00–
18.00

Proud Trams
An art exhibition on tracks. Arr: Västtrafik

12.00–
14.00

Exhibition: Portraits of my father Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter

10.00–
20.00

Exhibition; As we remember, we exist
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås

10.00–
20.00

Celebrate the new LGBTQ section at Mölndals city library
Bergmansgatan 29, 431 30 Mölndal

10.00–
18.00

12.00–
16.00

21.00–
02.00
23.00–
05.00

Wish you were queer, EuroPride after hours
Top Floor, Kaserntorget 7 (Minimum age 18) entrance fee

Stad s b i b li ote ket
10.45–
12.00

Kro n h u s et – Kro n h u s går d e n
12.00–
Exhibition Transition – Coming Home
At Q’ente Atelje
19.00
C it y e ve nt S
10.00–
Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
16.00
with Graffitipride
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 8–12) registration required.
Two sessions 10.00–12.00 and 14.00–16.00.

Gender perspective on biology, open seminar
with Malin Ah-King
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10

17.00–
18.30
18.00–
19.30

14.45–
15.30
16.00–
16.45
19.00–
20.30
10.00–
15.00

12.00–
13.00
13.45–
15.15
15.45–
16.30
17.00–
18.00
18.15–
19.45

Lecture in intersectional in deafcommunity
Göteborgs Dövas Förening, Järntorget 8, Göteborg
I am what I am
The Cathedral, Kyrkogatan 28, 411 15 Gothenburg

20.00–
20.45

Hörsalen
LGBTQ, honor and the significance of breaking norms
Seminar with Gryning Vård
Life, love, HIV
Lecture from LGBTQ people’s perpective on life, love and HIV
Promoting mental wellbeing among the trans community
We focus on factors for wellbeing and work plan
Fredrik Apollo Asplund meets Khaled Alesmael
A talk with writers
Abdellah Taïa and Mara Lee
A conversation about language, love, hate, death – and life
Tellus
Among dragons and dragqueens
Tales for children 3 to 7 years. Two sessions 10.00–11.00
and 14.00–15.00.
Trappscenen
EU & LGBTQ Rights
Org: Europa Direkt Gothenburg region
LGBTQ political debate
Debate with a local and regional perspective org. Liberalerna
Göteborg

Mian Lodalen on her new book ”Vi två mot världen”
Mian Lodalen writes about lesbian love org. Literary salon Over
the rainbow, the Church of Sweden
Pride poetry
Stadsbiblioteket presents poets and a music act
Lecture about elite women and activist artists
Collaboration and co-habitation org. Katarina Wadstein MacLeod,
associate Professor Södertörns högskola
Rainbow Riots Seminar
Seminar with Petter Wallenberg and queer artists from Jamaica
and Uganda

09.00–
21.00
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Utställningshallen
EuroPride 2018 Art Exhibition
Exhibition with native and international artists

Sto r a Teate r n - o m r åd e t – Mille n i u m plat s e n
Send real postcards for free
10.00–
PostNord at the Infopoint
22.00
Tr ädgårds före n inge n/Ch ildre n s ’ cu ltu re festival
12.00–
15.00
12.00–
19.30
12.00–
19.30
13.00–
13.30
16.00–
17.00
17.00–
19.00
12.00–
19.30

Bokskogen
Story-time drop-in at the Rainbow Library
Fairy tales in Swedish, English, Arabic and Somali.

Decorate your own reading journal
Reading journal as a gift from the The Rainbow Library
Make your own Pride flag
Bring it to the parade
Queer book of the day
The librarians’ choice of moving stories
Story-time with a modern Cinderella
Meet the authors of the new series Modern Fairy Tales
Free books for young people
The project “Värsta boken”
In front of Palmhuset
The Boost Palace – create your dream outfit
(suitable from 5 years old, enter every hour)
Presented by Västarvet with support from EuroPride

Big Circus Tent
Family show Håry Story
Preformed by M.P.A.C.

13.30–
14.00

The rainbow village
Let the loom bloom

12.00–
19.30

Valan d – Official Nig htclu b
21.00–
Anton Hysén’s Pre-Carnival Pride Party
23.59
Minimum age 18, entrance fee
Vär ld s ku ltu r m u s eet
12.00–
Human Rights Conference
17.00
Seminars, workshops. For schedule SEE p. 18
lan d sar kive t/r i ksar kive t
16.45–
Transgender and gender creative children
17.45
and adolescents
Seminar with Erica E. Anderson Org. HBT-Socialdemokraterna

TÄNK PÅ VALET
GÖR

IZ!*

LQU

T VA
VÅR

JA NEJ

JA NEJ

Dålig idé med lagstiftade lägstalöner?

Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken?

Dålig idé att göra det lättare att säga upp folk?

Rika ska betala mer skatt än andra?

Dålig idé med 20-50% högre (marknads)hyror?

Fler ska ha trygga anställningsvillkor?

Satsa mer på att förbättra arbetsmiljön?

Skattepengarna ska användas i välfärden?

*HAR DU SVARAT JA PÅ DE FLESTA AV FRÅGORNA?

Då är Socialdemokraterna det parti som vill samma som du. Läs mer på lo.se eller vanligtfolk2018.se.
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E u ro pr id e Par k
12.00–
Nails at pride, for an equal world
18.00
Get colourful nails for the parade

Historic ball

Art activism

15.00–
16.00
17.00–
18.30

Meeting points for young LGBTQ+ people
Open conversation. Org. Mölndal city.
Queer storytime with Hänget
New and classical fairytales with a queer twist. Org. Hänget.

16.00–
17.00

13.45–
14.45

Silent Disco VR
Brewhouse + OutHere + Tentakel.
Also at 15.45–16.30, 17.30–18.15

14.30–
15.00

Drop in wedding
Get wed at EuroPride! Org. The church of Sweden.

14.00–
19.00

Love & Marriage
A wedding photo exhibition. Org. The Church of Sweden

12.00–
21.00

15.00–
20.00

Drag & Burlesque Gala 2018
Queer fierceness, performance art and glamorous acts

20.00–
22.00

Hellmans Drengar & Dismissed
A unique musical collaboration between a qoir and rock music

18.15–
19.15

Fristaden
Fristaden delivers modern melodious pop rock in Swedish

16.45–
17.30

Beverly Girl
Funky disco pop from Finland

15.00–
15.45

Election debate with Britt-Marie Mattsson – Election 2018
School, education and youth unemployment
Pride in yourself
Yoga for inner pride with Fysiken.

13.45–
14.30

12.30–
13.30

Samhällsinformation från Göteborgs Stad

The Decades Ball is everything but
modest. With 10 categories of dress
code and prizes, fashion history will play
out on the runway, stretching from the
art deco of the 1920’s, to the 2000’s
and beyond.

In the 1890’s two Swedish artists met in
swinging Paris. Art history professor Katarina
Wadstein MacLeod tells the story of Elisabeth
Barnekow and Ida Thorsen, who had a 40 year long
relationship of cohabitation and collaboration and a
common agenda to fight the male-centric art scene.

18.15
Stadsbiblioteket, Trappscenen
23.15–
00.00

11.30–
12.30

E u ro pr id e Par k Stag e
12.00–
Denise Olsson Bergkvist
23.59
The host of the day

Maja Francis – presented by Way Out West
Glittering pop with an emotional touch

22.15–
23.00

Official EuroPride DJ Gunn Lundemo
Appearences by Jasmine Kara, Melanie Wehbe, Patrik Jean

Artiste n/h ö gsko l an fö r s c e n o c h m u sik
10.45–
12.15

12.30–
15.15
13.15–
14.00
15.45–
16.30

13.45–
14.30
12.30–
13.45

C310
Ask questions in a safe environment
Advice from Transammans in English, Swedish, Czech, Slovakian
and Spanish regarding transgender issues
Alcohol and LGBTQ
Conversation about what alcohol and LGBTQ have in common
Inside Fetishism
A lecture in historic and contemporary definitions in contrast
Trans Disco
Disco for trans kids, 7–12 yrs. Org. Transammans
Lindgrensalen (A302)
Lecture: May Anna and Frida screw?
About norm-breaking ability, personal assistance and sexuality

Singing corner – we sing together
Sing with Folkdansringen Göteborg
Learn how to weave in all colours of the rainbow
Weaving with Folkdansringen Göteborg
Try Swedish folk dance
Workshop in Swedish folk dance with Folkdansringen Göteborg
Lingsalen (A505)
Transgenders and their near and dear
Seminar with three members of a family about their experiences
Org. Transföreningen FPES

How can union culture become more including?
Lunch talk with Vision

17.15–
18.00
18.45–
19.45
17.00–
18.30

21.00
Pustervik, Järntorgsgatan
A Tough Pill
A discussion about mental health within nerd culture
Org. Sverok Väst
Lecture: Locker Room Talk
”Thanks Donald Trump” Org. SISU
Sjöström (A301)
Take a Grip about Crip
Discuss function, norms, crip theory and more, in today’s society
Org. Unga Rörelsehindrade

B e e Bar – Offi c ial Nig htc lu b
11.30–
BeeBar goes EuroPride 2018
04.00
Bar and club with special guests and performances (from 22 years)
B i o Roy
15.30–
Queer at Roy: Pojkarna
17.15
A film about darkness, pain and the power of friendship
Cl ar i o n H ote l P o st – Offi c ial Nig htc lu b
22.00–
Checkpoint Göteborg goes onsite
02.00
Offers rapid HIV and syphilis tests

Club EuroPride 2018 Gothenburg
Official party. DJ Gunn Lundemo. From 18 yrs. Entrance fee

22.00–
03.00

Schlager bar (minimum age of 18)
With Mingelmartin

17.00–
22.00

Drop-in wedding
Get married at EuroPride, Clarion Post Hotel

13.00–
17.00

G r e tas – Offi c ial Nig htc lu b
22.00–
Gretas bar & nightclub
05.00
Drottninggatan 35. 411 14 Göteborg, From 20 yrs. Entrance fee

AT NORDIC CHOICE HOTELS,
THERE IS ROOM FOR ALL.
Till Nordic Choice Hotels är du välkommen precis så
som du är. Vi är övertygade om att våra gästers och
medarbetares olikheter bidrar till att skapa unika
hotellupplevelser och magiska möten. Under 20 år i
branschen och genom våra tre kedjor, Comfort Hotel,
Quality Hotel och Clarion Hotel, samt 25 fristående
hotell, så är vår erfarenhet att mångfald gör oss bättre.
Vår dörr står alltid öppen. Här finns det rum för alla.

PROUD PARTNER
TO EUROPRIDE

Samhällsinformation från Göteborgs Stad

Programme: Thursday

20.00–
03.00

Queer as Fuck!
Ångpannegatan 4 (minimum age of 18) Ticket required

Stad s b i b li ote ke t
C it y e ve nt s
10.00–
Symposium about workplaces in the colours of the rainbow
Västsvenska Handelskammaren Parkgatan 49 Org. Unionen
11.00
Also in english at 14.00–15.00
10.00–
Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
12.00
with Graffitipride (registration required)
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 8–12) org. City of Mölndal
Celebrate the new LGBTQ section at Kållereds library
10.00–
14.00
Kållereds bibliotek, Hagabäcksleden 9. Org. Library of Kållered
10.00–
Exhibition: As we remember, we exist
20.00
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås. Org. Alingsås Kulturhus
10.00–
Exhibition: Portraits of my father Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter
20.00
12.00–
Pridewalk – pilgrimage through Gothenburg
13.30
Start at Järntorget. Org. The church of Sweden, EKHO
12.00–
Proud Trams
14.00
An art exhibition on tracks Arr: Västtrafik
From talk to action about equality in our work places
12.00–
15.00
Vision Göteborg, Stampgatan 15. Org. Vision Göteborg
12.00–
SPECTRUM, group exhibition
18.00
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13. Org. Anohaao Gallery
14.00–
Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
16.00
with Graffitipride (registration required)
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 14–16) Org. City of Mölndal
15.00–
Come and make Kulturhuset in Alingsås queer
17.00
Södra Ringgatan 3, Alingsås, Plan 4. Org. Alingsås Kulturhus
15.00–
Venue for families with children
Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkogata 1-3.
18.00
Org. Oscar Fredrik Perish House
15.30–
Picnic for rainbow families
17.00
Kungsparken, near the bridge from Kungstorget. Org. Hänget
18.00–
Nudibranchs – the extravagant divas of the sea, a showy
19.00
lecture
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10.
18.00–
Being gay in countries where homosexuality is illegal
19.00
Moderaternas kansli, Otterhälleg 2. Org. Öppna Moderater Väst
18.00–
Visiting author: Mian Lodalen
Biskopsgårdens bibliotek, Vårväderstorget 3.
19.00
18.00–
Exposé Dance Festival Ballroom 101 Workshops:
21.00
Vogue, Runway and more
Oceanen, Stigbergstorget 8 Göteborg (from 14 years) ticket
required
The power of love – music service
Hagakyrkan, 411 23 Gbg Org. The Church of Sweden
My path – a lecture with Erica Anderson
Betlehemskyrkan, Vasag 28 Org. HBT-Socialdemokraterna
19.00–
20.00
19.00–
20.30

12.00–
12.45
13.15–
14.15
14.45–
15.30
15.45–
16.45
17.15–
18.15
18.45–
20.30
19.15–
20.15

11.00–
11.45
12.00–
13.00
12.30–
13.30
15.00–
15.45

Hörsalen
Drop the norms
How do we integrate the LGBT. Org. The national Union of
Teachers
QueeReality
Single release and a talk
Experiencing hate crime
Seminar with RFSL about specific needs and support service for
LGBTQ people
Homonationalism
Lecture with Anna-Maria Sörberg Org. Vänsterpartiet
Breaking the ice
Lecture about being the only girl among the guys Org. SISU
Film for Change
Filmactivism from Turkey Org. Kvinnofolkhögskolan
Gay Pastor Edwin Sikot married his boyfriend in Kenya
What followed was a homophobic nightmare. Org. The Church
of Sweden
Trappscenen
Minority stress
How does it affect us Org. RFSL
EU & LGBTQ Rights
Org: Europa Direkt Gothenburg region
Inner fighter
Lecture with Ivy Rosenauer
What is an inclusive and safe city?
A discussion with Björn Sisjö and the Gothenburg city LGBTQ
council (Joakim Berlin, Berit Larsson, Bosse Parbring and
Mariya Voyvodova)

Is horror fiction queer?
A talk with the best selling author Mats Strandberg Org. Literary
Salon, over the Rainbow, The Church of Sweden

18.00–
19.00

The LGBTQ council of the City of Gothenburg’s
politicians hearing
The next step towards equality. With Helene Odenjung (L),
Ann-Sofie Hermansson (S), Daniel Bernmar (V), Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), David Lega (KD) and moderator:
Maria Jacobson.

16.00–
17.30

09.00–
21.00

Utställningssalen
EuroPride 2018 Art Exhibition
Exhibition with native and international artists
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Tr ädgårds före n ing e n/Ch ildre n s ’ cu ltu re festival

BIG CIRCUS TENT
Hairy Tales – a feminist punk circus
Performed by M.P.A.C.

20.00–
21.30

The rainbow village
Let the loom bloom

12.00–
19.30

In front of Palmhuset
The Boost Palace – create your dream outfit
(suitable from 5 years old, enter every hour)
Presented by Västarvet with support from EuroPride

12.00–
19.30

Talk by Inti Chavez Perez
The battle for sexual freedom through the ages

17.00–
18.00

Queer book of the day
The librarians’ choice of moving stories

13.00–
13.30

Make your own Pride flag
Bring it to the parade

12.00–
19.30

Bokskogen
Story-time drop-in at the Rainbow Library
Fairy tales in Swedish, English, Arabic and Somali
Decorate your own reading journal
Reading journal as a gift from the The Rainbow Library

12.00–
19.30

12.00–
15.00

Val an d – O ff i c ial n i g htc lub
Rocknight
19.00–
(Minimum age: 20)
01.00
h ö g s ko l an fö r d e s i g n o c h ko n sthant ve r k

09.30–
10.15
09.30–
16.30
10.30–
12.00
12.30–
14.00
14.15–
15.00
15.15–
16.00
16.15–
17.00
17.15–
18.00

Forum for norm critical research
Kristinelundsg 6-8 Org. University of Gothenburg.
Discussing Pride Parades in Europe – between politics,
party and visibility
You don’t have to be blond and a girl
Photo exhibition
Unpacking priviliges
Workshop
Homonationalism in Sweden and Europe
Presentation
Who is a parent?
Lecture
Body Acts Queer
Lecture
Sexual Integration? We discuss links between sexuality
and nationality
Female couples in the women’s movement 1890–1960
Lecture

Snart börjar det!
En tio dagar lång fest med dans,
nycirkus, performance, teater och
musik från världens alla hörn
Köp biljetter på gdtf.se, maila biljett@gdtf.se
eller ring 031-368 32 99.
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Thursday

22.00–
23.00

Drop in wedding
Get wed at EuroPride! Org. Church of Sweden

14.00–
19.00

15.00–
19.00

Queer salsa show
QueerSalsa Stockholm Performance Team. Org. Queer Salsa
Stockholm

13.45–
15.15

17.25–
18.05

C310
How we are changing the world
Workshop on developing the world. Org. Tanken A&O AB

15.45–
16.30
17.15–
18.00

10.00–
10.45
18.00–
18.45

13.45–
14.30

Election debate with Britt-Marie Mattsson – Election 2018
Culture, folkbildning and clubs and associations
Theatre Phantastic
Danceperformance. Org. Theatre Phantastic

UNIONS’ DAY - talks, debates and performances
Moderated by Laila Abdallah, int. secretary for SACO
Panetoz
Panetoz makes you reconsider what hiphop is! Org. SACO

15.15–
15.45
15.50–
16.35

The situation for LGBTQ persons who work for the city of
Gotheburg. Local politicians
Wiktoria
Swedens uncrowned queen of country pop. Org. SACO

18.10–
18.55

Rainbow Riots Concert
International artist collective. Org. West Pride

Arti ste n/H Ö G S KO L AN FÖ R S C E N O C H MU S IK

What is the purpose and content of
Region Västra Götaland’s lgbtq diploma?
A talk about the health care Org. Närhälsan, VGR
Consent culture
Workshop with FATTA consent. Org. FATTA!

12.00–
14.00

>> For more details europride2018.com
E u ro Pr i d e Par k
Love & Marriage
12.00–
A wedding photo exhibition Org. The Church of Sweden
21.00

Silent Disco VR
Brewhouse+OutHere+Tentakel. Also at 19.00–20.00, 21.00–22.00

14.30–
15.00

11.30–
13.00

E u ro Pr i d e Par k Stag e
Gretchen
11.00–
23.00
The host of the day
12.30–
13.30
13.30–
13.45

Why are issues regarding discrimination important to
unions? SACO, LO, TCO
Divine
Soprano trio sings opera for everyone. Org. SACO

16.40–
17.25

EQLovesMusic
The female producer collective puts on a colorful performance

20.00–
20.45

16.45–
17.45

Lingsalen (A505)
The Swedish Prison and Probation Service
The first public authority to be LGBTQ certified, presentation
and talk Org. Kriminalvården

Provocation
A conversation about art and culture as a change force.
Org. Kriminalvården
Where did we disappear
How can we make sexual info more inclusive? Org. RFSU
What about the animals – A fun lecture about how
animals start families
The argument “it’s not natural” has never been further away.
Org. HBTQ-humanisterna
Third legal gender and a modern family legislation
A talk between Malin Björk and Erik Mägi, a doctoral student in
civil law. Org. Vänsterpartiet

B e e Bar - Off i c ial N i g htclu b
BeeBar goes EuroPride 2018
11.30–
Bar and club with special guests and performances
03.00
(from 22 years)
B i o Roy
Queer at Roy – Silvana – väck mig när ni vaknat
17.00–
Celebrated film about a star’s journey
18.30
C l ar i o n H ote l P o st - Off i c ial N i g htclu b
22.00–
The official Lesbian Party at EuroPride 2018
23.00
(minimum age: 18)
Presented by Gunn Lundemo & Moxy. Entrance fee.
C l ar i o n H ote l P o st
17.00–
Schlager bar (minimum age of 18)
With Mingelmartin. Org. Clarion Hotel Post
22.00

Samhällsinformation från Göteborgs Stad
D rottn i n g S i lvias bar n - o ch u n g d o m ss j u kh u s
11.00–
Prinsen och Pojken (age 3 to 6)
Kultursommarjobb creates theatre for children
11.20
G r etas - Off i c ial N i g htclu b
Gretas bar & nightclub
22.00–
02.00
Drottninggatan 35
Götapl ats e n
Silvana Imam – Concert
21.45–
Swedish hip hop
22.45
Göte b o rg s stad s m u s e u m
Asylum Forum by RFSL, Newcomers Asylum Forum
10.15–
Opening speach. Wallenstamsalen.
10.30
Transgender Rights in the Swedish Asylum Process
10.45–
11.45
Wallenstamsalen.
What do the different local Newcomers Groups do?
12.15–
13.30
Panel discussion
LGBTQ and Religion
13.45–
14.45
Panel discussion
Credibility assessments of LGBTQ people in the asylum
15.00–
15.45
process Seminar
Göte b o rg s ko nstm u s e u m
See clear – see queer!
14.00–
15.30
Explore the queer in art.
14.00–14.30
15.00–15.30
Kro nh u s e t – Kro nh u s går d e n
Exhibition Transition – Coming Home
12.00–
At Q´ente Atelje
19.00
L an d sar kive t/r i ksar kive t
10.15–
11.15
12.00–
12.45
13.00–
13.45
15.00–
15.45

16.15–
17.15
18.00–
18.45

Hörsalen
LGBTQ people’s working environment in Gothenburg City
LGBTQ persons opinion of their situation at work. Org. SACO
All the 13 perspectives of AIDS
A seminar on a new approach to HIV/AIDS. Noaks Ark & VGR
#metoo + LGBTQ = a question for the trade union
A seminar to raise the question. Org. SACO
The female twosome sancuary. Female couples in the
Women’s movement 1890–1960
Lecture with Hanna Markusson Winkvist and Eva Borgström.
Org. Landsarkivet/Riksarkivet

Inside Fetishism
Historic and contemporary definitions. Org. Elena Sperner
Sexual health, what are the counties doin
A conversation A conversation with the politicians in the county.
Org. RFSL, RFSU, Hiv-Sverige

FLAGGOR,
PARTYSTASS
OCH EUROPRIDE
2018 INFOCENTER.
Hämta ditt festivalarmband i Nordstan!
Självklart är Sveriges populäraste shoppingcenter en av EuroPrides
stolta sponsorer. Kom hit och hämta festivalarmbandet som ger dig
tillgång till alla programpunkter. Passa också på att äta en bit mat,
träffa vännerna och shoppa allt du behöver för festen.
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Wednesday
>> For more details europride2018.com

E u ro Pr i d e Par k
12.00–
Love & Marriage
21.00
Photo exhibition. Org. The Church of Sweden
14.00–
Drop in wedding
19.00
Get wed at EuroPride! Org. The Church of Sweden
Silent Disco VR
Brewhouse + OutHere + Tentakel. Also at 16.00–17.00.
14.45–
15.30

15.00–
15.45
16.00–
18.00
16.15–
17.00

22.00–
23.00

Ivan Coyote – Canadian storytelling
Presented by Gothenburg Culture Festival, together with
Stockholm Culture Festival

21.00–
21.45

Norwood
Emerging popstar Norwood wants you to be free and love who
you want to love

19.00–
20.00

Sallyswag
The music collective Sallyswag serves you a sweet musical
punch in the face

17.00–
17.45

ÄMOR
A queer feminist, electro-pop band.

15.30–
16.00

eleKtroFish
Electronic music in a pop suit

14.00–
14.45

Chemsex – safer sex while using drugs
RFSL Ungdom, Hiv-Sweden and RFSL discuss the chemsex
phenomena. Org. RFSL Ungdom, RFSL, Hiv-Sverige.

17.00–
20.00

Safe from harm with The Scouts and Guides of
Sweden
Workshop for safe, open and inclusive youth organizations.
Org. Scouterna

15.00–
16.30

13.00–
14.00

Sussie and Lena love each other
Lecture in Swedish gaypop history. Org. Vänsterpartiet

17.15–
18.15

Express Yourself
A panel discussion about the gaming hobby, cosplay and other
games. Org. Sverok Väst

16.00–
16.45

EuroPride Park

We talk about sex for compensation
RFSL Youth presents their work with Pegasus. RFSL Ungdom

b i o roy
Queer at Roy: Pride
20.30–
British feel-good movie
22.30

Loreen promises a ”positively aggressive” show.

19.00–
22.00

15–15.30

Unnaccompanied children – Minors and migration
Lecture by Sadaf Modiri
Who is welcome in Europe?
A dialogue between Kitimbwa Sabuni and Sadaf Modiri about
Swedish refugee-policies

Kro n h u s går d e n
Exhibition Transition – Coming Home
12.00–
At Q´ente Atelje
19.00
L an d sar kivet/R i ksar kivet
Hörsalen: The archive in the closet
12.45–
Panel talk on queer cultural heritage
13.30
Reduce the demand for the purchase of sexual services
14.15–
15.15
A seminar with the organization Realstars
Diversity and inclusion within the Volvo Group
Seminar about the way Volvo Group work with diversity
16.00–
16.45

BiQuPan Pub presented by Hänget (minimum age 18 yrs)
Första Långgatan 32, 413 27 Göteborg Org. Hänget

Welcome each other, an anthology about LGBTQ poeple’s
place in the free church
Betlemskyrkan, Vasagatan 26–30 Org. The Church of Sweden

20.00–
21.00

Karaoke party at Sing Sing
Sing Sing, Karl Johansgatan 86, Göteborg

19.00–
00.00

22.00–
03.00

C l ar i o n h otel p o st – o ff i c ial n i ghtclu b
Schlager bar (minimum age of 18)
17.00–
With Mingelmartin
22.00
D rottn i n g s i lvias bar n - o ch u n g d o m s s j u kh u s
Prinsen och Pojken (age 3 to 6)
11.00–
11.20
Kultursommarjobb creates theatre for children
G r etas – 0 ff i c ial n i ghtclu b
Gretas bar & nightclub
22.00
Drottninggatan 35. 411 14 Göteborg
G öteb o rg s ko n stm u s e u m
See clear – see queer!
14.00–
15.30
Explore the queer in art.
14–14.30

G öteb o rg s stad s m u s e u m
Queer history city walking tour
12.00–
A tour featuring queer history in Gothenburg from 1850 to the
13.30
20th century. Org. Queerrörelsens arkiv och bibliotek, Nätverk
för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning
15.00–
16.00
18.00–
19.00
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Euphoria!
Loreen’s song ”Euphoria” was everywhere when
Sweden won the Eurovision song contest with
her performance in 2012. With a new buzz cut
look, she’s just back from LA and a secret project
with Mick Fleetwood from Fleetwood Mac. She
promises ”positively aggressive” shows at all Pride
festivals she plays.

22.00
10.30–
12.00

B ee Bar – Off i c ial N i ghtclu b
BeeBar goes EuroPride 2018
11.30–
Bar and club with special guests and performances (from 22
03.00
years)

20 years experience of giving support
A talk about the upcoming report. Org. RFSL
Quiz, crafts and talk with LGBTIQ-Labbet
For young LGBTIQ people in Mölndal. Org. HBTQ-Labbet
Develop your organization
RFSL’s LGBTQ Certification and other trainings

E u ro Pr i d e Par k stage
12.00–
Stephen Ireland
23.59
The host of the day
12.30–
Election debate with Britt-Marie Mattsson – Election 2018
13.30
Environment and climate
Theatre Phantastic
Danceperformance
13.30–
13.45

Loreen
With the latest album ”Ride” her music takes a new turn. Photo:
Annika Aschberg

Arti ste n/H Ö G SKO L AN FÖ R S C E N O C H MUSIK
10.30–
12.15

C310
Open hearing about Cure the healthcare cistem
Accessible primary health care for trans people.
Org. Närhälsan för sexuell hälsa, RFSL och Kunskapscentrum
för jämlik vård

Sex toy workshop
Workshop on sex toys for dick and anal. Org. RFSL

18.15–
19.45

11.30–
13.00
13.30–
15.00

Lindgrensalen (A302)
DANCEmandala & Art
Free form movement meditation and creative expression
Consent theater
Practice consent in different situations with theater (up to 21
years). Org. Hänget

Lingsalen (A505)
Hate crime and subculture?
My friend was murdered because of his subculture.
Arr: Mirre Sennehed

The EuroPride 2018 Gothenburg Opening Party
Presented by Gunn Lundemo. The Concept, Östra Larmgatan
18 (From 18 years) (entrance fee after 23.00)

Stad s b i bli ote ket
13.15–
14.45
16.00–
17.00
17.45–
18.30

12.00–
13.00
13.45–
14.30
15.00–
1545
16.00–
16.45
17.00–
18.00
18.30–
19.30

09.00–
21.00

Hörsalen
This Is Everything: Gigi Gorgeous An Original YouTube Red
Documentary. Org. It gets better project
QUEERS READ THIS Dramatized reading of the Queer Nation
manifest. Org. Queer Nation
Lecture about being trans, open but not free
We don’t choose to be born transgender, we just are. Org. Milla
Johansson.
Trappscenen
Outlook Europe, rights of women and LGBT people in
Europe
Lecture with Malin Björk. Org. Vänsterpartiet
Asylum rights and LGBTQ youth
Seminar on the situation for asylum seeking LGBTQ youth
Honor and LGBTQ
Talk with Robert Hannah and Juno Blom
Work environment for LGBTQ employees
A presentation of a unique study

Exposé Ballroom 101 culture
Seminar about what Ballroom is. Org. Exposé Dance Festival
Transgender Healthcare: Changing Perspectives
Erica E. Anderson, Ph.D., talks on providing healthcare services
to trans. Org. HBT-Socialdemokraterna
Utställningshallen
EuroPride 2018 Art Exhibition
Exhibition with native and international artists

Sto r a te ate r n – kr i stallfoaj é n
10.00–
Lesbian breakfast: Drag
12.45
Scensverige & Lesbisk frukost presents a Drag themed lesbian
breakfast.
13.00–
15.15
15.30–
16.15

Bleeding Dick
A trans therapy political performance. Org. Stora Teatern,
Scensverige *
Hetero
A totally normal performance about sexuality *

Tr äd går d s fö r e n i n ge n /C H I LDR E NS ’ C U LTUR E FE STIVAL
Litte r atu r h u s et
Book release: Selamlik
18.00–
A conversation with the writer Khaled Alesmael.
19.30
Org. Leopard Förlag och Göteborgs Litteraturhus

Exhibition; As we remember, we exist
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås

10.00–
20.00

Make your own Pride flag
Bring it to the parade

12.00–
19.30

Decorate your own reading journal
Reading journal as a gift from the The Rainbow Library

12.00–
19.30

Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in Somali

12.00–
15.00

Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in Arabic

12.00–
15.00

Bokskogen
Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in Swedish
Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in English

12.00–
15.00

12.00–
15.00

C ity eve nt s
10.00–
Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
12.00
with Graffitipride
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 8-12) registration required

Exhibition: Portraits of my father Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter

10.00–
20.00

Queer book of the day
The librarians’ choice of moving stories
Our children’s identities
Camilla Gisslow and Harry, the glove puppet

16.00–
17.00

Big Circus Tent
Family show Håry Story
Preformed by M.P.A.C.

13.30–
14.00

The rainbow village
Let the loom bloom

12.00–
19.30

In front of palmhuset
The Boost Palace – create your dream outfit (suitable
from 5 years old, enter every hour)
Presented by Västarvet with support from EuroPride

Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
with Graffitipride
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 14-16) registration required

12.00–
19.30

Screening of the movie Pride
Solängens Träffpunkt, Solängsvägen 53 Göteborg

13.30–
15.30

Open Europride workshop
Majkens mötesplats, Djurgårdsgatan 29, 405 38 Göteborg

12.30–
16.30

SPECTRUM, group exhibition
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Gothenburg

12.00–
18.00

Proud Trams
An art exhibition on tracks. Arr: Västtrafik

12.00–
14.00

Are you gay?
Lecture about the macho culture, challanges and possibilites
within sports. Org. Peter Svensson

18.45–
19.45

14.00–
23.00

What about the animals – a fun lecture about how
animals start families
The argument it’s not natural, has never been further away. Org.
Humanisterna HBTQ-nätverket

17.30–
18.15

14.00–
16.00

The important events of life
What does humanistic ceremonies look like. Org. Förbundet
Humanisterna

16.15–
17.00

13.00–
13.30

LGBTQ film festival day
Palladium Alingsås, Nygatan 18, 441 30 Alingsås

Welcome inside my closet
To be LGBTQ in the free church Org. The Church of Sweden

19.00–
20.00

Celebrate the new LGBTQ section at the Lindome library
Lindome bibliotek, Sagbrovägen 30, 43731 Lindome

15.00–
19.00

vär ld s ku ltu r m u s eet
Concert: Nino Ramsby
18.00–
An intimate concert with a unique artist
19.00
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Studies in Sweden show that 1 in 5 LGBTQ
youth have experienced violence, and suicide is
more common compared to their straight peers.
With bleak statistics like this West Pride Ung puts
a spotlight on mental health and promises the
Pride spirit will go on also after the festival week!

In norm-breaking merengue, it’s up to
each dancer to decide if you lead or follow. The
dancer Peter Helm is a strong advocate for
dance as free expression without limitations of
gender and his sessions are about having fun.

Teen spirit

Who takes the lead?

15.30
Artisten/Högskolan för
scen och musik

Queer merengue. Photo: Alexander Donka

Tue–Sat, 14–18/8
EuroPride Park, tent no 34

Anna Ahlund, the writer visits
Tuve Bibliotek, Tuve torg 5, 417 45 Gothenburg
SPECTRUM, group exhibition
Anohaao Gallery, Kastellgatan 13, 413 07 Gothenburg

17.0020.00

Rainbow heroes with Peter Häggström Lindecrantz
About coming out and jumping far. Org. VG idrott

19.0020.00

16.0017.00

Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
with Graffitipride Gamla torget 43, Mölndal (for ages 14–16)

14.0016.00

Rainbow colored family law
An LGBTQ qualified lawyer quides to a more secure future.
Org. Gillis Edman familjejuridik

17.3018.30

How you build a sustainable way of working
after a lgbt-certification?
A talk about sustaining work for equal treatment. Org. RFSL

16.0017.00

14.0014.45

18.0020.00

Li se b e rg – Sto r a s c e n e n
20.00Bananarama – presented by Liseberg
21.30
The one and only concert in Sweden

Pride at the museum with guided introductory tour
Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10

Checkpoint Göteborg – Get tested for HIV and syphilis
in 15 minutes
RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6

Pride in Flunsåsparken
Flunsåsparken, Sockenvägen 24, 400 72 Gothenburg

13.0021.00

Pride at the museum – varying sexualities
and gender in the animal world
Göteborgs naturhistoriska museum Museivägen 10 Gothenburg

11.0017.00

Exhibition: Portraits of my father Kamilla
Landvetters Kulturhus, Guldsmedsplatsen 1 Landvetter

10.0020.00

Exhibition; As we remember, we exist
Södra Ringgatan 3, 441 81 Alingsås

10.0020.00

Exhibition about writers and books with LGBTQ theme
Kärra bibliotek, Kärra Centrum 21 Hisings Kärra

10.0019.00

10.0011.30
13.4514.30
15.0016.30
17.1518.15
14.0015.30
16.0017.30

18.1519.15

19.4520.30

Do
n’
t
fo
rge
t
to brin
g
yo
ur
ow
n
water bo le
tt
!
EuroPride 2018
Gothenburg only serv
es pure tap
water in or
de
r
to be more
environmenta
lly friendly.
Water station
symbol.

Reading and release of Författarcentrums
literary program for fall
With Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Kristofer Folkhammar and
Elias Ericson. Org. Författarcentrum Väst
Theater Kattma
Has everyone the right? Org. Författarcentrum Väst

EuroPride 2018 Art Exhibition
Exhibition with native and international artists

14.0021.00

Utställningshallen
Opening of EuroPride 2018 Art Exhibition
EuroPride 2018 official art exhibition

14.0015.00

Tr ädgårds fö re n i n ge n/Ch i ld re n s ’ cu ltu re festival

Stads b i b li ote ke t
C it y e ve nt s
10.00Explore love, pride and LGBTQ+ at the graffiti workshop
12.00
with Graffitipride
Gamla torget 43, Mölndal (for ages 8-12) registration required

HBTQ-quiz med Biskopsgården library
Biskopsgården bibliotek, Vårväderstorget 3, 418 31 Göteborg

13.3014.15

Hörsalen
Seminar about mental illness within different groups
Follow-up from previous year. Org. Gbgs rättighetscenter
Trans enough?
A panel on trans with transgender people. Org. Hänget
Reflections – with Michael Brown
A lecture about mental illness, self-harm and suicide attempts
How scared should we be?
The threats of right-wing groups against the LGBTQ movement.
Org. Hänget
Trappscenen
How To Change Homophobic Laws
A seminar with Jason Jones, LGBTQI Activist from Trinidad and
Tobago. Org. EQLOVESMUSIC

Oppression and liberation through games
Game designer Huge Drakemyr talks about the queer
r ole-playing game Assie. Org. Sverok Väst

12.0015.00
12.0019.30
12.0019.30

Bokskogen
Story-time drop-in at the Rainbow Library
Librarians read fairy tales in Swedish
Decorate your own reading journal
Reading journal as a gift from the The Rainbow Library

Make your own Pride flag
Bring it to the parade

In front of Palmhuset
The Boost Palace – create your dream outfit
(suitable from 5 years old, enter every hour)
Presented by Västarvet with support from EuroPride

12.0019.30

Queer book of the day
The librarians’ choice of moving stories

13.0013.30

12.0019.30
20.0021.30

The rainbow village
Let the loom bloom
Big Circus Tent
Hairy Tales – a feminist punk circus
Performed by M.P.A.C.

Foto: Jennie Smith/Göteborg & Co

En charmig
stad i staden

980 METER
KÄNSL A OCH
ATMOSFÄR
#europride2018
#westpride
Apoteket svanen | Asax Frisör | Burger King | Butik Linnet
Elektrotekniska byrån | Flash | Henrikssons Skinn | Katello
Linnégatan No2 | Manufaktur | Minnenas Bod | Butik Kubik

Härlig stämning med
mysiga caféer och
sommarserveringar.
Små specialbutiker
som bara finns just här.

Remanns | Råda Gelato | Sköna nätter | Steens Guldsmide | Synoptik
Steinbrenner-Nyberg | Studio soft | Göteborg Manufaktur
Följ oss!

! $ @linnestan | www.linnestan.se

hagashopping.se
facebook.com/hagagoteborg
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Tuesday
>> For more details europride2018.com

Eu ro Pr i d e Par k
12.00Love & Marriage
Photo exhibition. Org. The Church of Sweden
21.00

Hang out with Hänget – West Pride Young
Do some crafting, have some cookies or just hang

18.0021.00

Silent Disco VR
Brewhouse + OutHere + Tentakel Also at 16.00–17.00.

14.3015.00

Drop in wedding
Get wed at EuroPride! Org. The Church of Sweden

14.0019.00

Rainbow walk
Walk and talk with you friends about prejudices. Org. Sensus

12.0022.00

Eu ro Pr i d e Par k stag e
12.30Election debate with Britt-Marie Mattsson – Election 2018
13.30
City planning and Västlänken (the West Link)
Theatre Phantastic
Danceperformance
13.3013.45

22.0023.00

17.0018.00

LASH
Norm breakning hip hop.

19.00
19.30

13.3014.15

Opening Ceremony of EuroPride Park
Speeches by Mark Levengood, Eva Hessman, Mayor of Gothenburg, Chairpersons of West Pride and Stockholm Pride amongst
others. Kaj Heino Award is handed out.

18.0019.00

Sanna Hansson & The Swatchmen
Jazzy cabaret pop dressed in fringe, tulle and suspenders

16.1517.00

Mimmi & Anniemal
Electronic pop duo with a non-heteronormative perspective

15.0015.45

Sister King
Sister King is back with a new single

14.0014.30

19.4521.15
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Original girl gang
New hair, but finally the same girl
gang! The original band members of
Bananarama are back together for
one live tour. Sara Dallin and Keren
Woodward convinced Siobhan Fahey
to rejoin at a bbq in Fahey’s backyard,
after thirty years apart.
Sara Dallin gives us 3 of her faves:
Favorite when arriving in a new city?

– Drop the bags and head straight
out to soak up the atmosphere.
Favorite on a hot summer day?
– I love the countryside or the beach,
for a picnic like when we were kids.
Favorite artist to cover a Bananarama songs?
– The Weeknd! I think he’d do a great
version of ”Love Bite”.

Arti ste n/H Ö G S KO L AN FÖ R S C E N O C H M U S IK
14.1516.00
16.3017.30
10.4511.30
12.3014.00
15.0017.00
17.4519.15

Stand-Up evening
Petrina Solange, Emma Knyckare, Josefin Johansson,
Ami Hallberg Pauli och Bianca Kronlöf
Mashrou’ Leila
The openly queer indie rock band from Lebanon

18.0019.30

11.0012.00

C310
What is the purpose and content of Region Västra
Götaland’s lgbtq diploma?
Followed by a hearing for a research project. Org. VGR

The rainbow used to be red
A lecture with Olov Kilström. Org. Vänsterpartiet
Lindgrensalen (A302)
This is Cosplay LGBTQ Style
Cosplay show with Sverok Väst Org. Vänsterpartiet
What’s The Fack?
A photo exihibition. Org. By Tess and friends

SAFE film screening and talk
Documentary and talk on mental health issues among kids with
trans identity. Org. Tallbergs förlag
They call me the gay. From offended to inspirer
A lecture with the writer David Zaar. Org. Tallbergs förlag
Hangout with the LGBTQ humanists
Discuss over a coffee. Org. Humanisternas HBTQ-nätverk
Lingsalen (A505)
The man who didn’t know how to be a man and therefore
had to die
A lecture about norms, weight and trans. Org. Transparent
The heteronorm and elderly care
A conversation about the situation for elderly LGBTQ people.
Org. Fackförbunden Vision och Vårdförbundet

Children born through surrogacy
Should they not be entitled to their parents? A seminar.
Org. HBT-liberalerna

Österlingsalen (D504)
Men ONLY! Try Merengue
Workshop with Peter & Johan. Org. The Queer Salsa Crew

17.0017.45

Young and practicing BDSM
Talk with RFSL Ungdom and Skeiv Ungdom

18.3019.15

15.3016.15

20.00

Stora scenen, Liseberg

Queer merengue workshop for everyone
Try queer merengue with QueerSalsa Stockholm
Org. The Queer Salsa Crew

B e e Bar – Off i c ial N i g htclub
11.30BeeBar goes EuroPride 2018
01.00
Bar and club with special guests and performances
(from 22 years)
Bälte spännar par ke n – C i rcus te nt
12.15Proud Performing Arts
18.30
A performing arts party with a LGBT+ perspective.
Org. Scensverige och Teatercentrum Väst
12.4513.30
14.0014.45

The Good, the Bad, the Good Looking
Lesbian Western Farce written by Robin N Spegel
Status on queer performing arts today
A talk with Scensverige/Swedish ITI and performing arts
practitioners. Org. Scensverige, Stolt Scenkonst och Teater
centrum Väst

Göte b o rg s ko nstm us e u m
14.00See clear – see queer!
15.30
Explore the queer in art.
14–14.30
15–15.30
Kro n h us et – Kro n h us går d e n
12.00Exhibition Transition – Coming Home
At Q’ente Atelje
19.00
r i ksar kive t/l an d sar kive t
13.30Coming out at work, what happens next?
14.15
A seminar on what it’s like to be transgender at work
Young trans kids and their important adults
A seminar on how to support trans kids. Org. RFSL Ungdom
14.4515.30

Traveling with Norwood
Norwood is a frequent flyer by
now, but he still hasn’t figured out
lightweight travel. We talk tour life
with the rising star.

What’s in your carry-on luggage?

– My bag is filled with healthy
snacks, I don’t wanna get ”hangry”
mid-flight. Also my journal since
it’s part of my daily routine.

What’s your luggage like on tour?

Moroccan author Abdellah Taïa will discuss love and alienation with Mara Lee, a local poet and author. Photo: Mathias Grate

Literary salons
British writer William
Hazlitt once said ”Books let
us into their souls and lay
open to us the secrets of our
own”. The implied awakening
great books can cause a reader,
is relatable to most. A peek into
a norm-breaking love affair or
the discovery of a like-minded
dreamer in a teenage novel, can
both comfort and inspire courage
in lifechanging ways.
Gothenburg’s EuroPride festival
is littered with book-writing
superstars in conversation with
each other or with their own
writing. The city’s public library
offers a wild mix of authors from
different genres, all dealing with
LGBTQ life. During the festival

you’ll have a chance to meet
award-winning author Fatima
Bremmer, as she lets you in on
the life story of the leading lady
of her biography; Ester Blenda
Nordström. Nordström was an
acclaimed lesbian journalist, who
lived an adventurous life and
wrote groundbreaking journalism in the early part of the 20th
century (not least while working
alongside maids in the country
side). If you rather fancy a dose of
nordic noir, watch Mats Strandberg talk about his Stephen
King-inspired fantasy novels that
are both scary and peppered with
LGBTQ characters.
Another literary gem is Moroccan author Abdellah Taïa, recogni-

– I’m definitely an ”over packer”.
My suitcase is always overweight
and I’m scrambling to take things
out at the last minute. My stage
clothes are a big ”must have” as my
looks are very elaborate and avant
garde.

Wed 15/8 19.00
EuroPride Park

zed for his 8, often autobiographical, novels and for being the first
openly gay arab writer. He will
discuss love and alienation with
Mara Lee, a local poet and author.

Spot him on his morning run in
Gothenburg!

Mixed media
art exhibition

Mats Strandberg:
Thur 16/8 18.00
Mian Lodalen:
Friday 17/8 15:45
Abdellah Taïa:
Fri 17/8 19.00
Fatima Bremmer:
Sat 19/8 15.00
Sam Holmqvist:
Sunday 19/8 14:00

When Oda Sander first encountered Pride she was swept up in the
parade and wished all revolutions
could happen in the same spirit. As a
curator, she also believes in art as a tool
for positive change, and has included
artists such as Juha Patronen, Anna
Parker and Milad Saemi in a group show
of eleven LGBTQ artists for EuroPride.

Tue–Sun 14–19/8,
hours vary

Stadsbiblioteket,
Trappscenen

Stadsbiblioteket,
Utställningshallen

The work of Anna Parker.

Jag är
Putsade fasader, snäva ideal – och en ständig jakt på likes. Sociala medier får många att må dåligt.
Det vill vi på Länsförsäkringar ändra på. #MissLyckad är ett initiativ för alla som fått nog av
perfektionshetsen som vi matas med i våra flöden. Så att vi istället inser att vi är lyckade precis som
vi är. Och vågar stå för det. Vem är du egentligen, bakom Instagram-fasaden? Dela ditt äkta jag på
#MissLyckad och bidra till att bredda idealen i sociala medier.

Läs mer om vårt arbete på MissLyckad.se
För alla som fått nog av perfektionshetsen
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If you have experienced, or just have questions
about sex in exchange for compensation, RSFL Ung
has a talk on Wednesday. They run an anonymous chat
for youth with these experiences and are expanding with
counselors on- and offline. The talk finishes with a slot
e xclusively for those who are 25 and younger.

The best way to get involved is by making stuff with
your hands. Kids know this of course, so Västarvet turned
their tent into a sewing studio for kids and their grown up
friends. With glamour, glue guns and norm-crushing inspiration they will help you create a dream outfit from scratch.

Sex with a price tag

DIY Dressup – The Boost Palace

Mon–Sun 13–19/8 12.00
The Childrens’ Culture Festival,
Trädgårdsföreningen

Wed 15/8 10.30
Artisten/Högskolan för scen och musik
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Athlete in the closet
Swedish Peter Häggström Lindecrantz is known
from ”Regnbågshjältarna”, a TV show about LGBTQ
sports stars. Peter’s own story is about being an elite long
jump athlete that came out mid-career and jumped a new
personal best of 8 meters. ”It took too much energy to make
sure it didn’t show”, he says about hiding his sexuality.

Tue 14/8 19.00
Landsarkivet/Riksarkivet

Stand up is back!
The stand-up scene in
Sweden has received a seri
ous boost in the last few years
and Ami Hallberg Pauli is one
of the women who is riding the
wave and refreshing the scene.
Female comedians often have
to handle sexist shout-outs
from the audience, but laughter
is effective when challenging
norms and prejudices.
– An idiot in the audience
once shouted ”Show me

your tits” during one of my
performances, says Ami. On
autopilot I replied ”Oh, that’s
my boyfriend, I couldn’t find
anything better… Let’s save it for
later, love.” The audience roared
and the man got the hint.
Petrina Solange, Emma Knyckare, Josefin Johansson and Bianca
Kronlöf will join Ami on stage.

Tue 14/8 19.45
EuroPride Park

Silvana Imam will both walk in the parade and perform on stage, in Gothenburg.

Walk with Silvana Imam
– If I could pick anyone to walk with me in the parade in Gothenburg it
would be Whitney Houston.
Silvana Imam is a big fan of Whitney and has a lot of empathy for the
pop star who had to endure a time when the music industry was pretty
much an all-white, male scene. “She never got to experience the power
and joy of a Pride parade, I would have liked her to.”
In spite of having attended several
Pride festivals since her first one
at 19, this year will be Silvana
Imam’s first in Gothenburg. She’ll
walk the parade, but will also
be on stage, where she promises
to deliver a signature Silvana
experience of powerful fighting
spirit.
– Energy, pleasure and freedom,
that sort of sums up what you can
expect to feel at my gigs, says
Silvana when we talk Pride and
music on the phone.
Her fans would probably agree,
it’s clear how inspiring she is to

”The parade is
s uper important.”
her audience. Silvana doesn’t
consider her music to be activism,
but her lyrics are packed with
fearless statements about her sexuality and with social criticism.
It’s when she attending events
such as the pride parade she feels
like an activist.
– The parade itself is super
important, especially in countries
such as Russia and Lithuania,
where oppression of queers is

still in place, that’s where you see
Pride making a real difference.
With a fresh album (”Helig
Moder”) up her sleeve she doesn’t
hesitate when asked which song
she’s looking forward to play live
the most:
– 4h, no doubt!
Also, don’t miss the documentary ”Silvana – väck mig när
ni vaknat” at Bio Roy, 16/8
17.00 (free of charge).

Thur 16/8 21.45
Götaplatsen

Tomboy Survivor
– If dirty looks could make me conform, it would have happened years ago.
That’s one of the perfectly delivered lines at an Ivan Coyote live show of personal stories as transgender, in passport controls, changing rooms, etc. Coyote has
processed the inability of fitting into one specific gender since childhood, not least
through writing books, such as Gender Failure and Tomboy Survival Guide.
Coyote now claims to have retired from gender, but continues the conversation
about the norm of choosing between male or female with his readers. With 11 books
under the belt, several films and tours around the world, Ivan is adored for witty
n arratives and moving poetry that embodies the art.

Wed 15/8 21.00

Rainbow Riot. Photo: Tanie Marti

Riot for their rights
Uganda is one of the least tolerant countries in the
world when it comes to LGBTQ rights. The laws are
brutal and consensual sex between same sex partners is illegal and can result in life imprisonment.
Several of the artists in the music collective Rainbow Riots
are from Uganda and the musicians have numerous personal
accounts of their struggles back home, including a violent police raid
while recording their latest album. Swedish Petter Wallenberg, who
initiated Rainbow Riots, was present at the time and describes the
raid as terrifying and the uncertainty they felt as to their survival.
– The project has been dangerous, says Petter Wallenberg. In
Sweden, the rainbow flag is mostly a party symbol, but in Uganda
it’s about life and death.
The current line-up of Rainbow Riots includes Brayo Music, Nimo
and Alicia Huston, from Uganda, as well as reggae artist Mista
Majah P, who was celebrated for releasing the world’s first pro-gay
reggae album a few years ago.
– Reggae music used to be about love, peace and unity. Now it is
too often about bigotry and violence. I want to bring the music back
to its progressive roots, said Mista Majah P about the situation in
Jamaica at the time of the album release.
In spite of resistance, fighting is worth it, according to Alicia
Houston. She believes their music has changed some people’s minds
about the LGBTQ people in Uganda and that Rainbow Riots actually
makes people listen.

Thur 16/8 22.00

EuroPride Park

Ivan Coyote.

EuroPride Park

Seminar with members of Rainbow Riots:
Stadsbiblioteket, Trappscenen
Fri 17/8 20.00

We don’t always
march straight.
But no matter where or when we march, we always stand up for your right to
live the way you want with whoever you want. Read more about how we work
to protect freedom and the right to choose the way we live at forsvarsmakten.se
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What about the workplace?

Divine. Photo: Peter Knutsson

Most people spend a big
part of their day at work.
Therefore the workers unions’
main task is to create safe conditions for employees to be them
selves. SACO, LO and TCO, three of
the largest unions in Sweden, have
a shared ambition to also highlight
LGBTQ rights in the workplace.

– One of the concrete things
we do is to educate. It can be as
simple as increasing awareness
on how to communicate in the
break room, and not assume that
everyone is straight, says
Anders Andersson at SACO.
Panel discussions mixed with
musical performances such as

Wiktoria, Panetoz and Divine aim
to enlighten the crowd.
– I am gay, and I see increased
acceptance around me, much
because of Pride, says
the president of SACO.

Thu 16/8 15.00–19.00
EuroPride Park
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Fixing the law
For most people it’s hard to imagine
your sexuality being illegal, but 74
countries still have laws against same-sex
intimacy. The human rights activist Jason
Jones of Trinidad and Tobago got one coun
try off that list earlier this year t hrough a
lawsuit against his own government. Boom!

Tue 14/8 14.00

Stadsbiblioteket, Trappscenen

”Performing live is
a sacred moment”
Boy George brings a mature confidence to the stage at
EuroPride. ”Where I used to be scared, I’m now like ’Let’s go!’”,
says the lead singer of legendary pop band Culture Club.
The lead singer of legendary pop
band Culture Club, cherishes the
fact he gets to work in music. Boy
George lives and breathes music,
and claims to even respond to
political discussions online with a
link to a song, rather than with a
written argument.
Back on tour with the band,
after several solo albums, he credits his longevity as a musician
mainly to being genuine. Lots of
contemporary music is penned
by producers and performed by
other artists, and he feels some
intimacy is lost.
– There is a different vibe in
music today. You get more production over substance, performers aren’t giving their soul, but
are good performers.
George is careful to make music
that is an honest expression of

”I always look to
the drag queens,
they are the ones
pushing it with
their over-thetop costumes and
makeup, they are
the ones poking
fun at intolerance.”
Boy George
who he is, and feels his latest
album is more so than ever. He
points out the song ”You give me
life”, and describes it as a track
that sums up his life where he is
right now and where he has been
to get there.

When he started out, Boy
George was terrified of playing
live, and perhaps it’s the things
that used to cripple him – the
authenticity of the occasion,
where things can go wrong – that
he now loves the most.
– Performing live is a sacred
moment to me today, it’s absolutely honest, and where I used to
be scared, I’m now like ”Let’s go!”.
If life was not music, he thinks
his mode of self-expression would
be fashion.
– I always look to the drag
queens, they are the ones pushing
it with their over-the-top costumes and makeup, they are the
ones poking fun at intolerance.

Sat 18/8 21.15
Götaplatsen

Boy George is back on tour as lead singer of pop band Culture Club after
s everal solo albums. Photo: Dean Stockings

Human Rights Conference

Parade prep!

The Human Rights Conference is a EuroPride
tradition. It’s an effective way of putting a light on
the LGBTQ topic in a context of all other rights people
expect and demand.

The parade is the crown jewel of the festival. Taking
to the streets to make some noise and dominate the
city spaces for a few hours with the Pride parade, has
become the highlight for many visitors. Regardless of
how you decide to engage – cheering on the sidewalk
or dancing on a float – here are our three top tips on
how to do it right, and in style:
parade wear, customize a white
Handsfree:
t-shirt with permanent markers
The fanny pack is back! Reinvenand scissors!
ted and renamed (belt bag, hip
pack... you choose). this previously mocked, but oh-so-practical
Face paint:
bag is spot on.
Want your face art to last? Skip
You need to be hands and
the blunt and messy face
shoulders free to clap
paint crayons and
and dance, so pick
go for regular
a color from any
makeup. Choose
of the the big
eyeliners for
brands or the
detailed decohigh street – they
rations and
are all doing it
lettering, and
this summer.
eyeshadow for
a more subtle
rainbow covered
Wear your rally cry:
face art. Lipsticks are
We used to wear our
Photo: Pixabay
easily sourced in every
slogan on small buttons
colour under the sun and
and patches, but now we go
stay put.
big. Fashion reporter Susanne
Ljung recently wrote about the
statement t-shirt trend and why
Sat 18/8 15.30
we should wear our rally cries on
From Heden to Götaplatsen
our t-shirts. For quick and easy

One EuroPride tradition is hosting a
Human Rights conference. Photo: Pixabay

Because of the international
focus, the conference works
as a hub for exchanging ideas and expertise. People who
have first-hand experiences
of discrimination can meet
people with actual power,
such as Cecilia Malmström,
who is a Swedish EU commissioner. She was the first
Swedish minister to walk the
pride parade in Warsaw 2007,
which was under heavy police
protection due to previous years
of violent protests.
Malmström will open the
conference in Gothenburg and
thinks she was chosen because
of the focus on human rights and
the LGBTQ perspective she’s had

since the beginning of her career
as a local politician.
– It’s more important now than
ever to fight for all human rights,
we can’t lean back and think our
job is done when populism and
intolerance are so present
in the political debate,
she says.
There will be number
of participants present at
the conference, from Sweden,
Europe and the rest of the world,
and with the starting point of
how LGBTQ life is lead around
the globe today.

See programme schedule on p 18.

Fri 17/8 12.00–17.00
Världskulturmuseet

Express Yourself!
In the world of make-believe and dress-up in role-playing gaming such as LARP,
cosplay, fluid gender and boundary-pushing identity might seem like a given.
These hobbies started with a male-dominated, homogenous fanbase, but now offers
a real opportunity to experiment with self-expression. ’Queer nerds’ are now on the rise!

Wed 15/8 16.00

Artisten/Högskolan för scen och musik, Lindgrensalen
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A bit like a musical circus, the radio station
NRJ moves out of the studio this summer to
go on tour. Danny Saucedo, Darin, Molly Sandén
and Sabina Ddumba are amongst the artists
performing to a live audience, with the regular
morning show hosts heading the party.

What could be a better wedding party than
Pride? Regardless if you go for a quick shotgun
wedding or the full pomp and circumstance, the
church promises to wed all couples who show
up with their paperwork in order. If you haven’t
found your match yet, why not try a friendship
ceremony?

Radio field trip

Get hitched!

Every day 14–19

EuroPride Park

Sat 18/8, 18.00

Götaplatsen

Draglesque showtime
Dragshows and burlesque cabarets are not seen as side
lined oddities any more. TV shows such as ”RuPaul’s Drag
Race” has put the mainstream spotlight on the glamorous,
fun-filled queerness of drag queens.
The burlesque is still
somewhat more in
the nostalgic naughty
corner, in rooms not
everyone dares to enter just yet. To combine
the two in one big sparkling,
norm-breaking, acrobatic
draglesque cabaret will
give a wide audience a
chance to relish both
scenes in one night.
– It will be a mix
of glitter, fighting
spirit, glamour,
queerness, false
eyelashes and
performance
art, says Jenny

Gustafsson, a.k.a. Swedish
Siren, who booked all of
the international and local
acts that will rock their
stuff at the show.
Gustafsson’s ambition
is to include a wide range
of artists that in some
way can strengthen the
LGBTQ community with
their creativity, different body types and
skills. Amongst the
international artists
you’ll find French
dancer Soa de Muse,
the reigning King of
boylesque 2017 Lou
Henry Hoover, and

Bikram Yoga För ALLA

En Månad
Obegränsad Yoga

350:Erbjudandet gäller fram till 31 augusti 2018

not least, the winner of
”RuPaul’s Drag Race” sea
sons five, Jinkx Monsoon.
And as if this wasn’t enough, the creme of the local
scene is also present, with
Madame Heinz (the bearded drag queen) Fraulein
Frauke, Ivoncita and Emma
Hei Rim Andersson. The
drag queen Admira Thunderpussy is the master of
ceremonies and will make
sure the audience cheers
and whistles wildly just as
the occasion calls for.

Fri 17/8 20.00
EuroPride Park

www.bikramyogagoteborg.com

Rooms
for
everyone

Higab is a real estate company owned
by the City of Gothenburg.
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Secret Paths Crossed

it started with a text in Ottar magazine about
the secret lives of homosexuals in Syria. Khaled
Alesmael, an award-winning journalist who fled the
Arab Spring in 2014, wrote the text at a refugee
centre in Åseda. Swedish author Jonas Gardell
spotted it and they started a conversation. The
text turned out to be a chapter of a novel in progress and Gardell encouraged Alesmael to develop his writing.

Olav Fumarole at Leopard Publishing feels lucky to
have signed the book deal, and says:
”Khaled’s book Selamik is one of the most important texts I ever worked with. I knew the story
would take me to places I never visited before, but I
never dreamt that it would be this open and direct.”

Fri 17/8 16.00
Stadsbiblioteket

Official Nightclubs
Check out the official
parties at Clarion Hotel
Post, Valand, Gretas
and Beebar. For more
information see the programme schedule or visit
westpride.se. Cover charges
may apply. Festival bracelets yield a 50% discount.

Foto: Diao Darius/Unsplash
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EuroPride House
EuroPride House is located at
Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3,
Riksarkivet, Arkivgatan 9 and
Artisten, Fågelsången 1.
200 seminars, debates, talks
and exhibitions will take place
during EuroPride in Gothenburg.
For more information see
the programme or westpride.se.

EuroPride Park
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EuroPride Park is located at
Kungstorget at the very heart of
Gothenburg. It is a place where you
can hang out, meet new people and
take part in new experiences. From the
stage you can enjoy a solid programme
of performances every day during the
festival. In EuroPride Park you will find
40 exhibitors and a restaurant area
that is hosted by Valand.
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Alcazar. Foto: Henrik Halvarsson

EuroPride Parade
& Closing Ceremony
The EuroPride

RESTAURANT AREA

Parade takes place
on Saturday, August 18th. By joining the parade, we can manifest
human rights and join forces for a
more inclusive society, free from
prejudices and discrimination, not
only in Sweden but in the rest of
the world too.
This year’s parade will
be something extraordinary.
Thousands of people will march
Kungsportsavenyn to Götaplatsen
where a closing ceremony for
EuroPride 2018, hosted by
Robert Fux, will take place with
well-renowned speakers and
performance by Alcazar. NRJ
in the Park goes EuroPride with
Danny Saucedo, Darin, Molly
Sandén and Sabina Ddumba will
follow. The grande finale of the
night is Boy George and Culture
Club’s concert at 21:15.

BASARGATAN

43
42

Parade start: Public gathering
for participation in the parade
at Heden (Skate rink) at 14.30.
The parade departs at 15.30.

41
40

no	Exhibitors

1–2
3
4
5
6
7
8

20–21
22
23–24
25–26
27
28
29–30
31

9–10 Kyrkan på West Pride
Sacorådet Göteborg
11
12
Grön Ungdom
Göteborg
13
HappyPride
14–15 Göteborgsmoderaterna
16–17 SJ
18–19 Folkspel

Gillis Edman & Homan
Katolska hbtq-gruppen
Arctic Collection AB
Kommunalarbetarförbundet Avd Väst
Djurens Rätt
Sahlgrenska Univ.
Sjukhuset Rättspykiatri
Vänsterpartiet Göteborg

West Pride Ung
32
33
West Prides
aktivitetstält
34–35 Försvarsmakten
36
Liberalerna
Göteborg
Scouterna
FPES
Feministiskt initiativ

Göteborgs Stad
Amoreshop
Mölndals stad
Miljöpartiet de gröna
QX
Brewhouse
RFSL Göteborg
West Prides
föreningstält

37
38
39

40–41 Polismyndigheten
42–43 LO-distriktet
i Västsverige
44
TCO Göteborg
45
Telaviv Pride
Västtrafik AB
46
47–48 Västra Götalandsregionen
Närhälsan
49

Det finns bara ett vägval:
Stoppa Västlänken!

Sabina Ddumba.

Äl s k a r du
ö te b org s

G
öer?
kulturmil jg.se

Västlänken förstör flera av Göteborgs viktigaste kulturmiljöer. Dessutom går
varken kostnader eller tidsramar att kontrollera. Därför vill vi istället arbeta
för en smart infrastruktur. Och mot Västlänken.
Vi är det enda moderna partiet i Göteborg som drivs av vanliga göteborgare.
Som du, din jobbkompis eller granne. Vi kallar det demokrati på riktigt.
Rösta på oss den 9:e september. Framtiden kommer att tacka dig.
0730-94 95 91

vagvaletgb

Träffa
oss på
Demokratitorget!

Rösta på Vägvalet 2018

Lika rätt är allas rätt.
Ett samhälle för alla.

Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet.
Där ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet – utan
rädsla för fördomar och diskriminering. Den 9:e september är du med och
väljer väg för Sverige - en röst på Miljöpartiet är en röst för ett Sverige där
en kan vara den en är och älska vem en vill.

Besök Miljöpartiet under EuroPride och Kulturkalaset.

Vi finns i våra tält i EuroPride Park på Kungstorget och på
Stora Teater-området. Vi har politiker på plats som gärna svarar på dina
frågor. Du kan även prova vårt VR-spel samt bli snygg(are) med miljövänligt
glitter!

Gå med oss i prideparaden!

Kom och tåga med oss, vi samlas på Heden kl 14.30 den 18 augusti.
Alice Bah Kunke går med, och efteråt kan du prata med henne i våra tält.
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Hello!

europride2018.com

Opening ceremony

Open to everyone and free of charge*

is a criminal act to be homosexual and in
60 countries transgender people are not
legally respected?
Also keeping in mind, with the right extremist movement in Europe and Sweden, there
is no time to rest and take the freedom we
have in Sweden for granted. At the Human
Rights Conference on August 17, crucial issues
like this will be discussed by activists from
around the world.
The EuroPride Parade on August 18 is the most
important happening during the week since it
manifests LGBTIQ-rights. We march for those
who do not dare or do not have the possibility
to march due to oppression or other circumstances. We march in solidarity for all
LGBTIQ-people in Sweden and globally.
EuroPride 2018 in Gothenburg is organized
by West Pride. However, the festival would not

 westpride, europride2018
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be possible without our donors, sponsors or
programme partners. Last but not least, all you
who volunteer, you are amazing. It is because
of you we persist and keep fighting!

EuroPride Park

Open to
everyone
and free of
charge!*

See you out there!
Proud greetings from all
of us who work at West
Pride.
Emma Gunterberg Sachs,
General Manager West Pride
Rebecka Adin,
Festival Manager
West Pride

westpride, europride2018

Sign language and
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Not saving the best for last, EuroPride kicks
off with a show including LASH (lesbian hiphop),
beloved celeb Mark Levengood, the Kaj Heino award, words by
the Mayor of Gothenburg and by chairpersons of West Pride
and Sthlm Pride.

*There is no entrance fee to EuroPride Park or EuroPride
House. Nightclubs may have entrance fees. EuroPride festival
bracelets are free and yield 50% or more off on nightclub
entrance fees. You can find EuroPride festival bracelets at the
information centres next to Stora Teatern and in Nordstan.
Food and beverages are sold in connection to the festival area.
Read more at europride2018.com.

Two cities, one country – for
a united Europe open to the world!
The summer is coming to an end and we want
to boost all of you with new energy and
fighting spirit before autumn. EuroPride 2018
in Gothenburg offers a EuroPride Park with
a solid scene programme and a EuroPride
House with hundreds of important seminars,
workshops and exhibitions.
EuroPride 2018 Gothenburg takes place
at the same time as the Gothenburg Culture
Festival and at some points we will appear on
each other stages.
West Pride and Stockholm Pride organize
EuroPride 2018 together under the parole:
Two cities, one country for a united Europe
open to the world. By this statement we want
to shift focus from mainly Swedish LGBTIQ-
issues to the situation globally.
Are you aware of that in 8 countries
around the world there is a death penalty
for homosexuality, in over 70 countries it

westpride.se

Programme items in Swedish

If you prefer Swedish, please flip the programme
audio description
paper over and look for EuroPride-tags. (
).
We provide sign language interpretation and audio
You will also find the entire programme in
description for as many programme items as
Swedish and English on westpride.se.
possible. Please check the programme
for relevant symbols.
Don’t forget
Pure tap water
to bring your
own
– no transportation,
Need
support
water bottle
!
no waste
or
company?
EuroPride 2018
Gothenburg only ser
EuroPride 2018 Gothenburg only
West Pride provides a pool of
ves pure tap
water in order
serves pure tap water in order to
accompanying persons for thoto be
more
environmentally
be more environmentally friendly.
se who need special assistance
friendly
.
The tap water in Gothenburg is
or company to attend a programsafe, pure, tasty and free. Don’t
med item. For more information,
Water station
symbol.
forget to bring your own water bottplease visit westpride.se/tillganglig
le! Water stations to fill up your water
het or e-mail volontar@westpride.se.
bottle are marked on the map on page 20.

Information hotspots
Information centres are located next to Stora Teatern
and inside the shopping centre, Nordstan. Free festi
val bracelets are also handed out there. Additional
information is posted on westpride.se.

Festival area map
On page 20 you will find a complete map of Euro
Pride’s and Gothenburg Culture Festival’s festival
area. Water stations to fill up your water bottle are
also marked.

EuroPride 2018 festival bracelets in
Gothenburg are handed out for
free at our Information Centres next to Stora Teatern
and in Nordstan. With the
festival bracelet you get loads of discounts in stores and on entrance fees
for nightclubs. For details, please visits westpride.
se/festivalarmband.
08 Silvana Imam
10 Literary salons

Liseberg – free
entrance from 17:00

Wheelchairs and accessibility
All festival areas are accessible by wheelchair. At
Götaplatsen, Liseberg’s Stora Scenen and at EuroPride Park (Kungstorget) ramps for wheelchairs are
available. Wheelchair accessible toilettes are available
at EuroPride Park and EuroPride House. Most of our
venues in EuroPride House have wheelchair accessibility, elevators, large toilettes and audio loop sets.
Bidragsgivare

Programme schedule

Between August 14 and 19 after 17:00 there is no
e ntrance fee to Liseberg.

10
12
13
15
17
19

Rainbow Riots,
EuroPride Park,
Thursday 22.00.
Foto: Olav Holten

Huvudpartners

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

partners
Göteborg

Mediepartner

ABF | AstraZeneca | Beebar | Bokmässan | Bräcke Diakoni | Cision | Clas Ohlson | Fab Agency
Front Advokater | Försäkringskassan | Gillis Edman | Gretas | Göteborgs universitet | Higab | HSB
Newbody | Lo-distriktet i Västsverige | SJ | Stena Line | Trygg, vacker stad | Volvo Cars | Volvo Group
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