Mölndal goes Pride!
7-11 juni 2017

I år kan vi med stor glädje presentera att Mölndal för första gången medverkar i Göteborgs
hbtq-festival West Pride. Stadens verksamhet Hbtq-Labbet är stolta samarbetspartners. Här
nedan ser ni var och när Mölndal kommer att medverka. Allt i programmet är kostnadsfritt.

Aktiviteter i Mölndal:

7 juni:
16.00–18.00 Lindomeprojektet har aktiviteter och information i Lindome centrum på tema hbtq.
Klubbor till alla barn.Välkommen förbi!
8 juni:
17.00–18.30 Föreläsning Bosgårdens förskolor. Hör pedagoger från Bosgårdens förskolor berätta
om deras resa kring att bli HBTQ-certifierad; förändringar, reaktioner och framgångsfaktorer.
Mötesplats Fässberg, Frejagatan 5 i Mölndal

Hbtq-labbets föreläsning:

9 juni
16.30–17.15 Ungdomsutbyten bortom cisheteronormen. Deltagare från förra sommarens
Rainbow Connection 2, ett internationellt hbtq-utbyte i Israel, kommer ta dig på en resa från idé till
Tel Aviv Pride. Ta del av deltagarnas egna upplevelser från Israel, få allmänna tips om internationella
hbtq-utbyten, om EU-bidrag och passa även på att ställa frågor till deltagarna. Med två internationella
hbtq-utbyten i bagaget finns det många, berättelser, erfarenheter och kunskaper att inspireras av.
OBS! Högskolan Artisten, sal c310 Fågelsången 1, Göteborg

HBTQ-labbets aktiviteter i West Pride Ung-tältet i Regnbågsparken:

7 juni
16.00–21.00 Vad har du i byxan? Ett stycke tyg med tankar, frågor och annat om kön och
könsidentitet. Var med och måla på vår stora duk, skriv ner tankar, ifrågasätt, prata om normer
kring könsidentitet och kön. Eller bara begrunda. Oavsett är du välkommen att delta!
17.00–18.00 Quiz! Hbtq i världen. Hur världsvan är du? Vilken är Asiens största Pride-parad?
När blev äktenskapet könsneutralt i Sverige? Kom och tävla med oss och vinn kul priser. Du
behöver en smart telefon och internetuppkoppling.
8 juni
12.00–21.00 Vad har du i byxan? Se ovan för info.
17.00–19.00 Mingel med VG-regionens mötesplatser för unga hbtq+ personer. Hbtq-labbet
kommer mingla tillsammans med VG-regionens alla mötesplatser för hbtq+ ungdomar då de för
första gången samlas under ett och samma tak! Välkommen till minglet!
9 juni
12.00–20.00 Vad har du i byxan? Se info ovan.
16.30–17.30 Quiz! Hbtq i världen. Se info ovan.

Regnbågsparaden:
Lördag den 10 juni är det paraddag! Uppsamling för allmänheten är klockan
14.00. Vill du gå med under Mölndals stads flagg hittar du oss i paraden.
Avgång sker klockan 15.00.
För mer info om paraden gå in på westpride.se där
du även kan läsa som övriga programpunkter.

Programpunkter i Mölndal stads tält i Regnbågsparken:
7 juni:
16.00–16.15 Mölndals TeaterGlädje ger Dom som får finnas. Teater Glädje är en daglig verksamhet
som arbetar med teaterproduktion. Installationen är specialproducerad för West Prides publik.
Att både ha en funktionsvariation och att vara hbtq-person kan upplevas som dubbelt utanförskap.
16.15–20.00 Träffa ungdomar från Hbtq-labbet och Mölndals ungdomsråd!
Hos oss kan du prata om ungt inflytande, hbtq-frågor och massor av annat kul.
Här får du också ta del av vår kreativa workshop, lyssna på musik, hänga, kolla på en utställning
från våra verksamheter, käka snacks och ställa frågor.
8 juni:
12.00–15.00 Mölndals stadsmuseum. Vill du vara med och berätta din historia? Just nu samlar
museet in underlag till sin kommande utställning Avtryck – människor och platser, som öppnar i
oktober. Du eller det du berättar får gärna ha en koppling till Mölndal, Kållered eller
Mö
Lindome. Det är kul om din röst blir hörd!
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14.00–18.00 Mölndals skolkuratorer är på plats och svarar på frågor, pratar hbtq,
pr es
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hur de arbetar och vad en skolkurator kan göra för dig som är ung.
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15.00 – 17.00 Balder. Samordningsförbundet Insjöriket ber om input i arbetet med
hbtq-perspektivet då verksamheten Balder nyligen hbtq-certifierats. Bidra gärna med
dina synpunkter på hur en verksamhet på bästa sätt skapar en bra hbtq-miljö. Balder jobbar
inom arbetslivsinriktad rehabilitering för unga vuxna.
17.00-20.00 Samhällsarbete i bostadsområden. I kommunen finns det 40 anställda
gymnasieungdomar som arbetar i sitt bostadsområde. Ungdomarna berättar om sitt arbete,
bjuder på klubbor och arrangerar aktiviter i tältet.
17.00–21.00 Toleransprojektet i Lindome. Träffa ungdomar och ledare som medverkar i projektet
som syftar till att främja positiva attityder mellan människor. Här bjuds det på aktiviteter och på samtal!
9 juni:
12.00-21.00 Mölndals mötesplatser för unga!
Här kan du tillverka dina egna pins och göra andra najsiga aktiviteter på temat hbtq,få information
om våra fantastiska verksamheter, träffa ungdomar och personal som du kan prata och hänga med.
I Mölndal är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal.
Kanske just du har en helt awsome idé du vill förverkliga hos oss i Mölndal? Oavsett om du vill
hänga, prata, pyssla eller droppa en idé är du välkommen!
13.30–13.45 och 14.30–14.45 Mölndals TeaterGlädje ger Dom som får finnas. Se info ovan.
15.30-16.00 Flautissimo. Kom och lyssna på musik som framförs av flöjtensemblen Flautissimo
från Kulturskolan i Mölndal.
10 juni:
12.00–13.30 Ansiktsmålning inför regnbågsparaden av verksamheten Hbtq-labbet.
11 juni:
12.00-18.00 Biblioteken i Mölndal. Kom till bibliotekstältet och koppla av med en bok eller två. Här
finns böcker som berör bland annat HBTQ, genus och normer. Under dagen sker också ett boklotteri. Du
som har lånekort i Mölndal kan även låna hem böcker direkt! Bibliotekarien ger boktips för alla
åldrar och läser sagor för de yngsta. Kliv in i det regnbågsfärgade tältet och prata böcker!
15.00–16.00 Hbtq-labbets Quiz! Hbtq i världen. Hur världsvan är du? Vilken är Asiens största
Pride-parad? När blev äktenskapet könsneutralt i Sverige? Kom och tävla med oss och vinn kul priser.
Du behöver en smart telefon och internetuppkoppling.

