21.—25. august 2018

Hvor skjer det?
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Krs. Folkebibliotek

En vei å gå
Temaet for årets Pride-festivaler i Norge er Familier. FRI ønsker å utfordre og utvide begrepet familie for å
romme fler av oss. For mange er det i nettopp familiebegrepet man møter utfordringene i hverdagen. Den
tradisjonelle tanken om mann, kvinne og barn passer ikke for alle i dagens samfunn, uansett kjønn eller
seksualitet. Noen lever livet ensom, noen i parforhold, noen velger å se på sine venner som familie, noen
ønsker barn, andre ikke, og så videre. Familie er derfor et gjennomgående tema i de Pride-festivaler FRI
arrangerer.
For Skeive Sørlandsdager har denne kampanjen blitt satt litt i bakgrunnen da resultater fra en
levekårsundersøkelse utført av Bufdir kom i mediene. Denne viser at for Sørlandet og Telemark er det ikke
bare på familiebegrepet vi har utfordringer, men generelt i forhold til aksept.
22. august vil det bli lansering av funnene for levekårsundersøkelse på Agder for LHBT-befolkningen. Vi er
veldig spente på disse resultatene og har derfor dedikert store deler av programmet den dagen til nettopp
dette. Hva sier resultatene oss? Hvordan kan vi som festival bistå? Hva bør gjøres i kommunene på
Agder? Dette er spørsmål vi ønsker svar på.
Vi har allikevel satset på flere barnevennlige arrangementer i år for å inkludere regnbuefamilier med barn
mer i festivalen. Vi er også stolte over å ta med oss arrangementer som kan utfordre toleransen i arenaer
som vi normalt ikke snakker så mye om. Forestillingen Ingen homo i 2. divisjon, som vises på Kilden, er ett
av disse arrangementene.
Som tidligere år vil også arrangementet bestå av fester og feiring. Vi mener også dette er viktig for å bygge
opp et samfunn med aksept. For eksempel er deltakelse i parade og flagging med regnbueflagg enkle,
men effektive metoder for å vise støtte for de av oss som trenger litt mer trygghet i hverdagen.
I fjor ba vi dere om å gå for de som ikke kan eller tør. I år ber vi dere gå med oss igjen, for vi har fremdeles
en vei å gå.
SSD18-komitéen
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Tirsdag
21. august
Sted: Håndverkeren

Hvor skeiv er retten? - Juss i skeive familier

Klokken: 20:00

Hvilke rettigheter har egentlig skeive? Er det andre regler for LHBT
familier enn andre? Hva med rettighetene til de av oss som er
transperson?

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis
Tilgjengelighet: Ikke
rullestoltilpasset

Halvor Frihagen er advokat og har jobbet med arv, familie- og barnerett i
snart 17 år. Han har alltid interessert seg spesielt for familiene som ikke
passer inn i normen, og sett på løsninger for skeive familier. Han er
også spesielt opptatt av barn og barns rettigheter, og å se barnets
perspektiv i sakene han arbeider med.
Frihagen er medlem av Transgender Europe Legal Network,
Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og flyktningerett og er på UD's
liste over advokater med spesiell kunnskap om barnebortføring. Han er
dessuten politisk nestleder i FRI.

Onsdag
22. august
Sted: Rådhuskvartalet

Lanseringsmøte LHBT-levekårsundersøkelse

Klokken: 16:00

Pris: Gratis

Rapporten om lhbt-levekår i Agder lanseres for første gang 22. august.
Funnene i den ferske rapporten vil gi et kunnskapsgrunnlag og en
forankring for det videre arbeidet med å skape gode levekår for alle i
Agder.

Tilgjengelighet: Rullestoltilpasset

Åpent lanseringsmøte i amfiet i Rådhuskvartalet.

Aldersgrense: Alle

Forsker Mona Stokke fra Østlandsforskning og Gjertrud Røe Hammeren
fra Likestillingssenteret vil orientere om hovedfunnene i rapporten.
Kommentarer og spørsmål.

Sted: Vitensenteret Kristiansand

Familiedag på Vitensenteret

Klokken: 17:00

Skeive Sørlandsdager inviterer hermed alle barn (og deres familier) til
Vitensenteret i forbindelse med Skeive Sørlandsdager. Her blir det slimlab og annen vitenskapelig moro!

Aldersgrense: Alle
Pris: 80 kroner
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Onsdag
22. august
Sted: Kristiansand Folkebibliotek

Skrittet videre

Klokken: 18:00

SNU, Skeiv Ungdom, Sex og Politikk og Songdalen kommune inviterer
ungdom til å delta i et arbeidsseminar om hvordan det er være ung og
skeiv på Agder.

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis
Tilgjengelighet: Rullestoltilpasset

Hvordan er dette egentlig i 2018 og hvordan ønsker vi at det skal være?
Finnes det noen utfordringer her på Agder, hva er årsaken til disse
utfordringene og hva kan vi som er unge på Agder i dag gjøre med
dette? Vi har satt av 2 timer til å jobbe med dette, nå håper vi du
kommer og hjelper oss med å finne de riktige svarene.
Arrangementet er åpent for alle ungdommer fra 13 år og opp, vi
oppfordrer spesielt ungdommer som er engasjert i frivillig arbeid på
Agder til å delta.
Arrangeres av Skeive Sørlandsdager, Skeiv Ungdom, SNU –
Seksualpolitisk nettverk for ungdom, Sex og Politikk og Songdalen
kommune.
Kontaktperson: Hanne Kro Sørborg, mobil: 41 20 89 32

Sted: Piren, Havnekvartalet

Skeiv-skeivere-skeivFEST

Klokken: 22:00

Skeive studenter arrangerer, i samarbeid med Piren og Skeive
Sørlandsdager, en fest litt utenom det vanlige på Piren 22.august.

Aldersgrense : 20 år
Pris: Gratis

Dette er en fest av studenter, men ikke utelukkende for studenter. ALLE
er velkommen - medlemmer av skeive studenter, skeive studenters
venner, venner av vennene til skeive studenter, deres venners venner
og deres venner igjen. Du kan selvfølgelig også komme alene - her er vi
alle venner!
Studiestart, Skeive Sørlandsdager og et himla hipt utested kombineres
for å skape en fargerik og stemningsfylt kveld med aksepterende sjeler.
Hva er dine prioriteringer denne kvelden?
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Torsdag
23. august
Sted: Mint Art Gallery

Vulvapreik Vol.3—Sørlandsedition

Klokken: 17:00

I de skeive miljøene hører vi mye om menn som har sex med menn
(MSM). Det finnes en rekke tiltak, kampanjer og fokus på denne
gruppen. Men hva med resten av de skeive? Hvorfor snakker vi så
lite om vulva og vulvasex?

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis

I denne sesjonen vil vi sette vulva i søkelyset og avmystifisere noen
myter og kanskje til og med noe vranglære. Vi vil snakke om hvorvidt
det er et behov for å snakke mer om vulva og seksuell helse.
Hvordan har man sex? Hva regnes egentlig som sex?
Bli med vårt panel og skap gode vulvavibber!

Sted: Barbarossa

Skeiv Sørlandspreik

Klokken: 19:30

Skeiv Sørlandspreik med Joakim er tilbake!

Aldersgrense: 18 år
Pris: Gratis
Tilgjengelighet: Rullestoltilpasset

For andre året på rad pakker Joakim Aadland ned både paljettjakker
og glitter for å sette kursen til Skeiv Sørlandsdager med showet
”Skeiv Sørlandspreik”. Showet er et humoristisk, fjollete og til tider
seriøst talkshow med fokus på skeiv kultur og politikk med
spennende gjester! Showet har sin opprinnelse fra Regnbuedagene i
Bergen, hvor det har fylt opp store saler i nå fire år.
Det blir kanskje ikke så mye pyro, men Joakim lover både glitter og
glam når han nå kommer tilbake til Skeiv Sørlandsdager!
Gjester: Gisle Agledahl, Stian Grastveit, Tom Hugo, Petter Toldnæs,
Solfrid Lerbrekk med fler

Viva la Vulva vil være på Mint Art Gallery fra torsdag 23. august.
I fotoboksen Viva la Vulva kan du selv ta bilde av din vulva, og dermed
bidra til en fargerik samling anonyme bilder som viser hvor forskjellige våre
underliv er. Mulighet for å ta bilde torsdag ettermiddag, fredag og etter
paraden lørdag.
Atle Håland på Mint Art Gallery lørdag 25. august.
Det vil være høytlesning av Atle Håland etter paraden lørdag 25. august.
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Fredag
24. august
Sted: Kristiansand Folkebibliotek

Høytlesning for barn

Klokken: 15:00

Først vil Lilith lese en norsk oversettelse av barneboken En dag i livet
til Marlon Bundo. Boken handler om kaninen Marlon Bundo som
under en dag med lek i hagen forelsker seg.

Aldersgrense: 6 år
Pris: Gratis
Tilgjengelighet: Rullestoltilpasset

Boken passer best for barn i alderen 6-12 år
Videre vil Lilith lese et utdrag fra boken Vi skulle vært løver.
Boken handler om Leona, som er ny i klassen, og Malin som ønsker
å bli kjent med henne. Men Leona bærer på en hemmelighet.
Boken passer best for ungdom 12 år og oppover.
Agenda:
15:00 - Høytlesning Marlon Bundo
16:00 - Høytlesning Vi skulle vært løver

Sted: Aladdin Scene

Du er FRI!

Klokken: 18:00

En fortellerforestilling av Charlotte Øster om toleranse, likeverd og
skeivt mangfold.

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis

«Du er FRI» har kommet til som et samarbeid mellom Vestfoldarkivet,
Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse og FRI – Foreningen for
kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. Skeivt arkiv,
Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.
Forestillingen settes for første gang opp på Skeive Sørlandsdager

Sted: Barbarossa

Drag-bingo med etterfest

Klokken: 20:00

Det blir en ny vri på spillet bingo når Mio og Tino tar seg av
opplesning av tallene, samt underholdning underveis.

Aldersgrense: 18 år (20 etter bingo)
Pris: Gratis (betaler for bingobonger)

Premier til vinnere!
Etter bingo rydder vi dansegulvet og fester inn i de små nattetimer. Vi
åpner for etterfesten kl 23:00
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Lørdag
25. august
Sted: Øvre Torv

Regnbuetorvet

Klokken: 12:00

Her vil dere kunne møte partier, organisasjoner og andre som ønsker
å stille opp og fortelle om deres tilbud til LHBT+ befolkningen. Det er
også mulighet for å møte organisasjonene som drifter Skeive
Sørlandsdager; Skeiv Ungdom Sør og FRI Sør.

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis

Underholdning av Oakland Rain, Magnus Storm, Trym og
Taraxacum

Sted: Øvre Torv

Parade

Klokken: 14:00

Det er ingen Pride-festival uten en parade! Gå for den som ikke tør
eller kan, gå fordi vi fortsatt har en vei å gå.

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis

Rute; Torvet – Markens gate – Tordenskjolds gate – Kirkegata Kristian IVs gate - Markens gate – Østre Strandgate – Gravane
(gressplen).

Sted: Fiskebrygga

Paradefest

Klokken: 15:00

Vi kjører vår egen versjon av Pride Park når det blir bryggefest på
Fiskebrygga rett etter paraden. Fiskebrygga blir stengt av, border satt
ut og scene kommer på plass. Restaurantene åpner for salg over
hele området.

Aldersgrense: 18 år
Pris: Graits

Underholdning:
Tom Hugo med band er på plass for å skape god stemning.
PS: Grunnet aldersgrense på Fiskebrygga og mulighet for kø ender
paraden på Gressplenen rett ved. Vi ber dere ta gangveier/fortau for
å gå inn i området, slik at man ikke sperrer biltrafikk.

Sted: Samsen Kulturhus

Rusfri Pizzafest

Klokken: 16:00

Etter paraden vil Skeiv Ungdom Sør gå samlet ned til Samsen
Kulturhus, og alle som vil kan henge seg på. Her blir det servert pizza
og brus klokken fire. Dette er et rusfritt alternativ for alle mellom 13 og
29 år som ønsker å delta!

Aldersgrense: 13—29 år
Pris: Gratis for medlemmer av Skeiv
Ungdom. 30,- for ikke –medlemmer
(kontant)
Tilgjengelighet: Rullestoltilpasset

8

Etter pizzaen blir det sosiale aktiviteter og anledning til å bli kjent med
nye mennesker. Vi håper vi ser nettop DEG på Samsen etter
paraden!

Lørdag
25. august
Sted: Kristiansand Domkirke

Regnbuemesse

Klokken: 17:30

Skeive Sørlandsdager, Kirkens Bymisjon og Kristiansand Domkirke
inviterer til Regnbuemesse.

Aldersgrense: Alle
Pris: Gratis

Prester; Domprost Freddy Berg, Aud Sunde Smemo, Jan Bjarne
Sødal fra FRI Internasjonal avdeling, og Anders Rosland fra Kirkens
Bymisjon.
Sang: Kristin H Tungland
Orgel/Piano: Eivind Pedersen
Andre medvirkende: Bjørnar Abusdal, Kai Steffen Østensen og Emil
Otto Syvertsen.

Sted: Kilden Teater og Konsertthus

Ingen er homo i 2. divisjon

Klokken: 18:00 og 20:00

FRI Sør, Skeive Sørlandsdager, Vest-Agder Fylkeskommune og
Agder Fotballkrets inviterer. Forestillingen er satt opp på to tidspunkt.

Aldersgrense: Alle

Pris: Gratis (hentes på billettkontoret på
Forestillingen passer for alle. Vi ønsker spesielt ungdom velkommen!
Kilden)

Kristian er homo og er lidenskapelig opptatt av fotballklubben sin.
Fotball handler om samhold, felleskap og lagånd, for på et fotballag
skal alle ha sin plass uansett. Eller, er det sånn?
Forestillingen er basert på research og samtaler med Raufoss
fotballklubb, samt anonyme fotballspillere på nettstedet Gaysir.

Sted: Barbarossa

Skeiv Sørlandsnatt / Pride Night

Klokken: 22:00

Vi lover en spektakulær avslutning på Skeive Sørlandsdager. Dette er
festen du ønsker å være på!

Aldersgrense: 20 år
Pris: 100 kr

Underholdning av blant annet La Cream, kjent for sanger som You,
som kom på 90-tallet. Det blir også DJ i verdensklasse.
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Arrangører

Samarbeidspartnere

Sponsorer

