Mölndal goes Pride – igen!
I år är det dessutom EuroPride, och utöver att finnas med i
tältparken i Göteborg erbjuder vi aktiviteter här i Mölndal.
Håll dig uppdaterad på www.molndal.se/pride
och #mölndalgoespride i sociala medier.

Mölndal ♥ EuroPride

Här nedan kan du läsa lite om de flesta programpunkter
som händer i Mölndal under EuroPride 14–19 augusti.
Löpande info hittar du på molndal.se/pride.

Utställning i 45 kubik

En utställning med innehåll från föreningen Queerrörelsens arkiv och biblioteks (QRAB) samlingar.

11–26 aug

Mölndals stadsmuseum

Pridegraffiti – ett utforskande i kärlek, pride och hbtq+

Fördjupa dig i ämnet genom olika kreativa områden, som teater, dans och pyssel. De tankar som
kommer fram under dagarna uttrycks sen genom graffitikonst, vilket du får lära sig grunderna inom.
Inga tidigare kunskaper krävs, varken inom hbtq+ eller graffiti. Info och anmälan: molndal.se/pride.

13–18 aug, kl. 10–12 (8–12 år), kl. 14–16 (13+ år)

Gamla torget 43

Yoga med Vilda Yoga

Utmana dig själv och testa roliga övningar. Du behöver inte ha provat yoga innan. Passet leds av
Cassandra som har lång erfarenhet. Ha på dig bekväma kläder (gärna färgglada). Anmälan mejlas
till: vildayoga@gmail.com (ange datum, plats och ålder).

13 aug, kl. 9–10 (7–11 år), kl. 10.30–11.30 (12+ år)
15 aug, kl. 9–10 (7–11 år), kl. 10.30–11.30 (12+ år)
13 & 15 aug, kl. 13.30–14.30 (7–11 år), kl. 15–16 (12+ år)

Bifrost, Vetekornsg. 2b
Kållereds fritidsgård
Mötesplats Lindome

Pride-tema på Balltorpsgården – kärlek för alla!

Temadag tillsammans med Hyresgästföreningen och Förbo. Det blir bland annat regnbågscafé,
tipspromenad, workshop och utställningar, med fokus på hbtq och kärlek för alla. Hjärtligt välkomna!

14 aug, kl. 12–18

Balltorpsgården

Pride-tema i Lindome – ett hus för alla!

Dagar med fokus på hur Mötesplats Lindome kan vara ett hus för alla, med ett extra fokus på hbtq.
Det blir bland annat yoga, dans, pyssel, tipspromenad samt samtal och information om hbtq. På
onsdagen avslöjar vi caféets nya namn och besökare ges tillfälle att påverka husets innehåll och
utformning. På fredagen utses vinnare i tipspromenaden och pris delas ut. Varmt välkomna!

15 aug, kl. 10–16 • 16 aug, kl. 10–20 • 17 aug, kl. 10–13

Mötesplats Lindome

Regnbågspyssel och hbtq-hylla på biblioteken

Botanisera bland böcker med hbtq-tema och fira den nya hbtq-hyllan! Pridepyssel finns på plats.

15 aug, kl. 15–19
16 aug, kl. 10–14
17 aug, kl. 10–16

Lindome bibliotek
Kållereds bibliotek
Mölndals stadsbibliotek

Hbtq-quiz och häng i skateparken

Kållereds fritidsgård hänger i skateparken och uppmärksammar EuroPride. Vi kommer att ha ett
hbtq-quiz med fina priser och det bjuds på fika. För dig som är 13–19 år. Välkommen förbi!

16 aug, kl. 10.00–15.30

Kållered skatepark

Dans, skratt, svett och konfetti med GoBaow

Prova på dans med GoBaow. De håller en danslektion som fokuserar på att ”våga vara dig själv”.
Alla som vill kan vara med! GoBaow kommer även ha en dansuppvisning som alla är välkomna till.

16 aug, kl. 17.30–18.45 (lektion), kl. 19.15 (uppvisning)

Mötesplats Lindome

Viskväll på museet

Välkommen på en viskväll med singer-songwriter Jessica Engelbrekt.

16 aug, kl. 18

Mölndals stadsmuseum

Föredrag: Bög i folkhemmet

Arne Nilsson, författare till ”Bög i folkhemmet”, berättar om hur det var att växa upp som bög i en
tid då folkhemmet byggdes upp och många fick det materiellt bättre, samtidigt som homofobin
var stark och många homosexuella tvingades att leva dubbelliv. Fri entré, begränsat antal platser.
Föranmälan: museum@molndal.se eller 031-315 16 50. Arrangeras med ABF Sydvästra Götaland.

19 aug, kl. 13

Mölndals stadsmuseum

Mer info om allt som händer under veckan hittar du på molndal.se/pride.
Om du använder sociala medier kan du även hålla utkik efter och själv
använda hashtaggen #mölndalgoespride.

Mölndalstältet i EuroPride Park
Utöver aktiviteter i Mölndal så kommer vi givetvis
även finnas på plats i EuroPride Park i Göteborg
på Kungstorget. Besök vårt tält och träffa personal
och ungdomar. Varje dag kommer du även kunna
pärla armband, göra pins och massor av annat kul!
Quiza, pyssla och fika med Hbtq-Labbet

Träffa personal och ungdomar från Hbtq-Labbet och tävla i ett
quiz om hbtq-frågor ur ett historiskt perspektiv. Du kan också
pyssla med oss eller bara hänga och ha det gött! Så kom förbi
och ta en fika eller diskutera hbtq-frågor med oss. Vi berättar
gärna mer om vår mötesplats för unga. Alla är välkomna!

15 aug, kl. 16–18

Öppet samtal om hbtq-mötesplatser för unga

Kom till vårt öppna samtal i drop in-form om Mölndals
öppna mötesplats för unga HBTQ+personer. Personal från
mötesplatsen kommer finnas på plats. Vi bjuder på fika, prat,
pyssel, reflektioner och är nyfikna på dina tankar och idéer.
Här har du möjlighet att påverka och vara delaktig!

17 aug, kl. 15–20
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Lördag 18 augusti är det EuroPride Parade!
Uppsamling börjar kl. 14.30 vid Heden. Vill du
gå med oss så leta efter Mölndals stads flagg.
Kom gärna i god tid. Paraden avgår kl. 15.30
och avslutas på Götaplatsen med stor fest,
internationell artist och musik. Välkomna!

