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A Budapest Pride Fesztivál és programfüzete a magyar LMBTQ 

közösség életének, alakulásának egy-egy megörökített pilla-

natképe minden évben, egy csoportkép, melyen évről évre egy-

re többen vagyunk. 2017-ben nagy álmokat váltottunk valóra: a 

felvonulás sokkal szabadabb volt, nem hagytuk bekeríteni ma-

gunkat, és a fesztivált teljes mértékben az adományaitokból va-

lósítottuk meg. Tavaly már látszott, hogy kevés a 10 nap, hiszen 

rengeteg a megvalósításra váró ötlet, ezért idén egy egész hó-

napra hirdetjük meg a 23. Budapest Pride Fesztivált.

Ha majd tovább lapoztok, látni fogjátok, hogy idén is sűrű feszti-

válunk lesz. 93 programból szemezgethetünk, és ebből 12 vidéki 

városokban kerül megrendezésre. De érdemes követni online 

felületeinket is, mert a lapzárta után beérkezett programokat 

ott találhatjátok. Közkívánatra egy kicsit visszahozzuk a film-

fesztivál hangulatát, lesz színházi fesztivál is, koncertek, kiál-

lítás, bográcsozás, Pride slam, könyvbemutató, workshopok, 

fontos beszélgetések fontos témákról, és bulik, hogy lazítsunk.

Az idei fesztivállal azt szeretnénk üzenni, hogy minden megtett 

lépés fontos, amit a változásért teszel, Merj nagyot álmodni, és 

bátran tegyél érte! Nincs felesleges pillanat, és túl kevés tett, 

minden megmozdulás, minden hang, minden program, minden 

egymásnak mondott jó szó, vagy épp kritika hasznos. A Pride 

Hónap során osszuk meg egymással az álmainkat és fogjunk 

össze, hogy valóra váltsuk őket. Hívjuk fel a figyelmet olyan té-

mákra, amikről a hétköznapokban nem esik elég szó. Építsünk 

hidakat egymás közt, ismerjük meg, erősítsük egymást, és érez-

zük jól magunkat ebben az egy hónapban, és azt követően is. 

A fesztivál lezárásaként várunk a Budapest Pride Felvonulá-
son július 7-én a Városligetben, 14:00-kor.

Kedves Barátunk!  
Dear Friends!
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JÚNIUS 8. | 20:00

Helyszín / Location: Corvina Rendezvényház 
 (1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19.)

Megnyitó – Budapest 
Pride Fesztivál 2018
Budapest Pride Opening Ceremony

JUNE 8 | 8PM

Szervező / Organizer:  Budapest Pride

HU / ENG

A 23. Budapest Pride Fesztivál megnyitó-

ján a hazai kulturális élet szereplői, illetve az 

LMBTQ közösség aktív képviselői működ-

nek közre. A szervező Szivárvány Misszió Ala- 

pítvány nevében  Nagy Szilvia  elnök mond be-

szédet. Amerikanisztika szakos bölcsész, webfejlesztő, grafikus, 

kiadványszerkesztő és DJ. Az Ösztrosokk leszbikus buli egyik ala-

pítója, DJ-je, 2007 óta a Budapest Pride szervezője, 2012-től a Szi-

várvány Misszió Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

A fesztivál nyitóbeszédét  Árvai Pétertől, a Pre-

zi társalapítójától és vezérigazgatójától hall-

hatjuk. Társalapitója a Nyitottak vagyunk kez-

demenyezésnek, amely megmutatja, hogy a 

nyitottság a munkahelyeken is érték. 2015-ben 

ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki 

coming outolt. Szerepel a Financial Times 100 legbefolyásosabb 

LMBTQ cégvezetőjének listáján, 2017-ben pedig a Menedzserszö-

vetségtől megkapta az Év fiatal vállalkozója díjat. 

Az est házigazdája  Karafiáth Orsolya  költő, író, 

publicista, moderátor és performer. Eddig nyolc 

könyve jelent meg, négy verseskötet és négy 

regény. Legutóbbi regénye Szirén címmel látott 

napvilágot 2017-ben. Közéleti publicisztikái a 

24.hu-n és a Magyar Narancsban jelennek meg. 

Dalszövegíróként is dolgozik, első musicaljét idén márciusban mu-

tatták be a Budapesti Operettszínházban. 

Beszédet mond  Enyedi Ildikó  filmrendező, for-

gatókönyvíró. Karrierjének kezdetén tagja volt a 

Balázs Béla Stúdiónak, a rendszerváltás előtti 

Kelet-Európa egyetlen független filmstúdiójá-

nak. Filmjeit több, mint negyven nemzetközi díj-
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jal jutalmazták. Legutóbb a Testről és lélekről című filmjéért nyerte 

el 2017-ben a Berlinale legjobb filmjének járó Arany Medve-díjat. 

Felszólal továbbá   Horváth Noé   egy kedves, átlagos pesti srác, 

aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Sze-

reti az embereket. Szereti, hogy olyan sokfélék. 

Van két elképesztően jófej macskája, kondite-

rembe jár, bringázik, és nem tudna barátok vagy 

zene nélkül élni. 29 éves. Az Amnesty Interna-

tional Magyarország aktivistája. Transznemű. 

Minden évben a megnyitó ünnepségen adják át a Háttér Társaság 

díját, amelyet 2005 óta azok a személyek nyerhetnek el, akik sokat 

tettek az LMBTQI emberekért. 

A beszédek közt fellép a  Mayberian Sanskülotts  két alapító-

ja, Csordás Zita és Balogh Gallusz. Duójukból nőtte ki magát a ma 

már négy tagot számláló zenekaruk, így válva Budapest egyik leg-

izgalmasabb dreampop bandájává. A zenekar a nemzetközi szín-

téren is sikerrel szerepel a shoegaze zajos világába bújtatott éteri 

vokálokkal, nyolcvanas éveket idéző szintihangzásokkal és érzel-

mes dalszövegekkel operáló dalaival. A hivatalos megnyitó után 

kötetlenebb formában folytatódik a rendezvény. Egy rendhagyó 

kiállítás keretein belül egyfelől a Budapest Pride és a magyar LMB-

TQ+ mozgalom múltját, máshonnan nézve pedig jelenét és talán a 

jövőjét is láthatjuk. A megnyitó helyszínén megtekinthető a Hát-

tér Archívum 150 éve megnevezve: Kertbeny Károly, az első ma-

gyar melegjogi aktivista című vándorkiállítása is. Megismerhetjük 

Kertbeny életének főbb eseményeit, bibliográfusi és fordítói te-

vékenységét, valamint azt, hogyan küzdött a férfiak közötti kap-

csolatok büntethetősége ellen. Ezzel párhuzamosan a színpad az 

ismert személyek helyett a még feltörekvő LMBTQ kötődésű, vi-

déki és fővárosi zenekaroké és zenészeké lesz. Fellépők: Rácz Viki, 

Murányi Máté, Cedar Knoll, Nora Smith, Wobe

The 23rd Budapest Pride Festival will be opened by well-known 

Hungarian public figures and LGBTQ people. Szilvia Nagy, presi-

dent of the Rainbow Mission Foundation organizing Budapest 

Pride will give a speech, as well as Péter Árvai, businessman, 

co-founder of Prezi, director Ildikó Enyedi and human rights ac-

tivist Noe Horváth. Duo of the Mayberian Sanskülotts will play 

at the opening ceremony. The host of the evening will be writer, 

poet Orsolya Karafiáth.
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A Háttér Társaság 4 alkalmas rendezvénysorozatának első 

állomása, ahol a kezdeti lépéseket tesszük meg a családon 

belüli elfogadás felé. Az LMBTQI személyeket szüleikkel, test-

véreikkel együtt várjuk, hogy közösen keressünk válaszokat a 

családon belüli elfogadás vagy elutasítás ne-hézségeire és a 

támogatás lehetőségeire. A nap során előadás, beszélgetés, 

játék, műhelymunka és filmvetítés váltja egymást.

JÚNIUS 9. | 10:00
Helyszín: Gregersen Art Point 
  (1093 Bp., Lónyay utca 31.)

Egy nap a családdal
– hozd el a szüleid is!

Szervező: Háttér Társaság  

HU

Mindenkit szeretettel  várunk egy nyitott alkalomra, ahol közö-

sen élhetjük meg hitünket, együtt gondolkodhatunk a Bibliáról, 

és imádkozhatunk szexuális orientációtól és felekezeti hovatar-

tozástól   függetlenül. Várjuk azokat is, akik nem rendelkeznek 

vallásos háttérrel, ám szívesen részt vennének egy olyan ke-

resztény alkalmon, ahol a vezetők és a résztvevők befogadóak 

és biztonságos teret biztosítanak mindenki számára.

JÚNIUS 9. | 15:00
Helyszín: Grand Café 
  (6720 Szeged, Deák Ferenc u. 18.)

Inkluzív ökumenikus 
keresztény alkalom 
Szegeden

Szervező: Keresztények a melegekért  

HU

JÚNIUS 9. | 17:00
Helyszín: Miskolci Egyetem
  Bölcsészettudományi Kar, B ép. 1.em. kiselőadó 
  (3515 Miskolc, Egyetemváros)

Mi lesz veled, 
Magyarország?

Szervező: MiMás Egyesület 

HU

Kevesen vagyunk önazonosak ezen a széttagozódott  Magyaror-

szágon. Lakner Zoltán azon kevesek egyike, aki vállalja saját iden-
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Márciusban indítottunk egy saját élményű csoportfolyamatot, 

mely során a résztvevők a Fórumszínház módszerének segítsé-

gével tanultak meg együtt dolgozni. Kreatív módszerekkel se-

gítettük, hogy megnyíljanak egymásnak, és felfedezzék közös 

pontjaikat. Ezekkel és a élményeikkel dolgozva alakítottak ki kö-

zös történetet. A közös munka az együttes alkotásban csúcso-

sodott ki.

JÚNIUS 23. | 18:30
Helyszín: A program pontos helyszínéért látogass el 
 a budapestpride.hu oldalra!

Love has no gender 
– Fórumszínházas előadás 
a csoportfolyamat 
résztvevőitől

Szervező: Nem Privát Színház & Labor Alkotó-műhely 

HU

Szerepek, elvárások és reflek-torfény okozta könnyek. Hogyan 

nem szeretnék nő lenni, és hogyan nem vagyok férfi. Mi az a 

férfi, és mi az a nő? Tanulni kell? Nappal elvárásokból szőtt báb, 

éjjel pillangó. Mi mivel és hogyan fér össze egymással a gender-

forradalom kellős közepén, 2018-ban, 22 évesen.

JÚNIUS 9. 19:00
Helyszín: Kisház Kávézó 
 (7624 Pécs, Szent István tér 17.)

Tűsarok nélkül
Szervező: Pemel - Pécsi LMBTQ+ Közösség  

HU

titását, valamint politikai állásfoglalását. Széles körű tudással ren-

delkezik az országban történteket illetően, és ezt a tudást osztja 

meg velünk a vele való beszélgetés folyamán.
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Várunk egy támogató közegben töltött 

közösségi délutánra, ahol bográcsban 

lecsót, paprikás krumplit főzünk, és 

ausztrál kiscipót (damper) sütünk. Az 

estét tábortűz mellett gitár kíséreté-

ben folytatjuk, ahová, ha szeretnéd, 

hozd el Te is a hangszeredet! 

(Kb. 40 adag ételt tudunk majd elkészí-

teni és adni)

You are invited to a communal 

‘bogrács-party’ to spend an after-

noon together in a supporting space. Program will start with 

preparing and communal cooking of paprikás krumpli, lecsó 

and Australian campfire bread. Later we will enjoy a live 

acoustic concert around the bonfire. Bring your guitars and 

play a song or sing a tune for the crowd! (Approx. 40 portions 

of food will be served until it is all gone.)

JÚNIUS 10. | 15:00
Helyszín / Location: Két RomBusz 
 (1031 Bp., Római part 43.)

Bogrács x Pride
Bogrács x Pride

JUNE 10TH | 3PM HU / ENG

Mindenkit szeretettel várunk egy keresztény lelkipásztor által 

vezetett nyitott alkalomra, ahol együtt gondolkodhatunk a Bib-

liáról, együtt imádkozhatunk, és közösen élhetjük meg hitünket 

szexuális orientációtól, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Várjuk azokat is, akik nem rendelkeznek vallásos háttérrel, de 

szívesen részt vennének egy olyan keresztény alkalmon, ahol a 

vezetők és a résztvevők befogadóak és biztonságos teret biz-

tosítanak mindenki számára.

JÚNIUS 11. 18:00
Helyszín: Auróra 
 (1084 Bp., Auróra utca 11.)

Inkluzív ökumenikus 
keresztény alkalom 
Budapesten

Szervező: Keresztények a melegekért 

HU
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Őszintén az átmenetről: kérdezz - felelek. Nem- és névváltoz-

tatás, nemi megerősítő műtét, hormonok, előbújás, örömök 

és buktatók, bizonytalanság és megerősítés. Hidvégi Anna és 

Horváth Noé igyekszik válaszolni minden olyan kérdésre, ami a 

transz átmenettel kapcsolatban felmerülhet.

JÚNIUS 11. | 19:00
Helyszín: Kőleves 
 (1075 Bp., Kazinczy u. 41.)

Átmenetről mindenkinek
Szervező:  Amnesty International Magyarország 

HU

Az aszexuálisok - láthatatlan kisebbség.Interak-

tív beszélgetés az aszexualitásról. Az aszexualitás 

a ke-vésbé ismert szexuális irányultságok közé tartozik, meg-

számlálhatatlan tévképzet kapcsolódik hozzá, és az aszexuálisok 

közül is sokan a magukévá tették ezeket a (nagyrészt megvető 

vagy szánakozó) elképzeléseket.Gyere el a programunkra, ha kí-

váncsi vagy a sztereotípiák alatt megbújó valóságra!

Asexuals - the invisible minority. Interactive discussion about 

asexuality. Asexuality is part of the less known sexual iden-

tities surrounded by countless misconceptions. Many asexual 

people adopted these (mostly slighting and pitying) notions. 

Come and participate at our program, if you are curious about 

the truth behind the stereotypes.

JÚNIUS 13. | 18:00
Helyszín / Location: Orfeusz Söröző 
 (1092 Bp., Bakáts tér 2.)

Aszexualitás workshop
Asexuality Workshop

JUNE 13 | AT 6PM

Szervező / Organizer:  Magyar Aszexuális Közösség 

HU / ENG
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Aszexualitás workshop
Asexuality Workshop

1907-1909 között jelentős botrány rázta meg a Német Császár-

ságot: egy újságíró homoszexualitással vádolta meg II. Vilmos 

császár tanácsadóját, Eulenburg herceget. Milyen vitát gene-

rált a botrány és a több évig tartó pereskedés? Milyen sajtóvisz-

szhangja volt annak idején az ügynek Magyarországon? Hanzli 

Péter történész (Háttér Archívum) előadása.

JÚNIUS 13. 18:00
Helyszín: Közkincs Könyvtár 
 (1088 Bp., Rákóczi út 11.)

Botrány a császári udvarban
A Harden-Eulenburg-ügy és magyar-
országi sajtóvisszhangja

Szervező: Háttér Archívum 

HU

Legtöbbünknek vannak olyan vágyai, amiket nehezen vallunk 

be másoknak. Félünk, hogy elítélnek minket emiatt, perverznek 

címkéznek fel. Az ilyen titok nagyon nyomasztó tud lenni, nagy 

megkönnyebbülést adhat, ha megértő hallgatóságra lelünk. 

Csoportbeszélgetésünkön nagy köveket engedhetsz el a szí-

vedről, amit ígérünk, titokként fogunk kezelni! Itt mi nem fogunk 

ítélkezni feletted!

JÚNIUS 13. | 19:00

Helyszín: Kőleves Étterem 
 (1075 Bp., Kazinczy u. 41.)

Eltitkolt vágyaink
Szervező: Ébredő Szexualitás Blog 

HU

„Hozd magaddal az éjszakához kapcsolódó érzéseidet, gondo-

lataidat, vágyaidat, félelmeidet, fantáziáidat, álmaidat, éld meg 

azokat az alkotáson keresztül, kerülj magadhoz közelebb!”

Az alkotás folyamata maga is sokszor terápiás hatással bír, az az út, 

amíg egy adott témán morfondírozva eljutunk egy képig, szövegig, 

mozdulatig. Ebbe a különleges útba nyújtunk bepillantást a cso- 

portunkra ellátogatóknak. Jelentkezés: ejszakai.titkaim@gmail.com

JÚNIUS 14. | 16:00
Helyszín: MMSZKE székhelye 
 1055 Bp., Kossuth Lajos u. 17.)

„Éjszakai titkaim”
– művészet-terápiás csoport az MMSZKE terapeutáival

Szervező: Magyar Művészet- és Szocioterápiás
 Közösségépító Egyesület

HU
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Jobboldali értékrendű, katonatiszti családba született. Színész-

nek készült, de jogász lett, majd ruhatervező butikos. Mindeköz-

ben  a transzvesztita fellépései juttatták el Karinthy Márton és 

Bozsik Yvette révén a Karinthy és a Katona József Színházba. 

Két mondatba talán így zsúfolható bele Miss Mandarin, azaz Dr. 

Tölgyesy Zoltán élettörténete, akinek önéletrajzi írása a Kos-

suth Kiadó jóvoltából jelent meg.

JÚNIUS 15. | 17:00
Helyszín: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
  (6720 Szeged, Dóm tér 1-4.)

Én, Miss Mandarin
– könyvbemutató

Szervező: Civil Művek Közművelődési Egyesület 

HU

Gyakran elhangzik heteró és meleg körökben, hogy a leszbiku-

soknak könnyebb felvállalni magukat, mint a meleg férfiaknak. 

Ez igaz-e? Mi lehet e vélekedés oka, illetve mit fedhet el? Me-

lyek azok a területek az életünkben, ahol előny vagy hátrány le-

het, hogy nők vagyunk egy szexista és heteronormatív kapita-

lista világban? Milyen egyéb társadalmi tényezők befolyásolják 

azt, hogy könnyebb vagy nehezebb leszbikus nőként, mint me-

leg férfiként élni?

JÚNIUS 15. | 18:00
Helyszín: Közkincs Könyvtár 
  (1088 Bp., Rákóczi út 11.)

Kinek könnyebb? 
A leszbikus nők és 
meleg férfiak helyzete a 
heteronormatív világban

Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

HU
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A vitaszínház során 4-5, eldöntendő kérdéssel végződő, rövid 

(pár perces) jelenetet fogtok látni. Mindegyik jelenet egy dilem-

mával zárul, innentől tiétek, vagyis a közönségé a terep. A jele-

neteket sorstársak és HIV/AIDS tanácsadók (gyakran egyszerre 

mind a kettő) közösen alkották meg és adják elő, hogy a nemi 

úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos dilemmák és etikai kér-

dések valóban személyes színezetet kapjanak.

JÚNIUS 15.  
Helyszín: Jurányi Suterene Kávézó 
  (1027 Budapest, Calogány utca 45.)

Az Altalap bemutatja: 
Vitaszínház a nemi 
fertőzésekről, avagy 
miért nem beszélünk róla?

Szervező: Alternatíva Alapítvány 

HU

Megismerheted a DebrecenPride 

tagjait és új barátokat szerezhetsz, 

mindezt biliárdozás közben.

You can get to know members of 

DebrecenPride and make new fri-

ends while playing billiards.

JÚNIUS 16. | 16:00
Helyszín / Location: Funcity Bowling Bár & Grill House 
 (4026 Debrecen, Péterfia u. 18. 
 Debrecen Pláza I. emelet)

Biliárdozz velünk!
Play billiard with us!

JUNE 16 | AT 4PM

Szervező / Organizer: DebrecenPride / DebrecenPride

HU / ENG

Gyere és köszöntsd a Pride hónapot velünk a Voice Music Club-

ban, ezzel is csatlakozva az országos programsorozathoz. Bu-

lizd át az estét és légy része egy kihagyhatatlan partynak!

JÚNIUS 16. | 22:00

Helyszín / Location: Voice Music Club 
 (9030 Győr, Mészáros Lőrincz út 13.)

Rainbow in Győr
Szervező / Organizer: Preiner Edit

HU / ENG
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Czóbel Minka író, költő (Vay Sándor unokatestvére) és Helene 

Büttner festő évtizedekig éltek együtt a 20. századelőn egy 

nyírségi faluban, Anarcspusztán. Levelezésük, Czóbel Minka 

naplója és egyes Czóbel-művek is arra utalnak, hogy kapcso-

latuk szerelmi összetartozás volt. Az ő nyomukba ered a kirán-

dulás, amelyen a költőnő életművének avatott szakértői kalau-

zolják az érdeklődőket. (A kirándulás részletei miatt kövesd az 

JÚNIUS 17. | 8:00

Helyszín: Czóbel-kúria, Bárókert 
  (4546 Anarcs, Kossuth u. 30.)

Czóbel Minka zarándoklat
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület  

HU

LMBTQ befogadás a zsidó közösségben – ez a címe annak a zsi-

dó közösségi fórumnak, amelyet a Mozaik Hub és a Bálint Ház 

2016-ban indított útjára. Célja, hogy kerekasztal beszélgetése-

ken, találkozókon és nyilvános eseményeken keresztül hozzájá-

ruljon egy befogadóbb és elfogadóbb zsidó közösség építésé-

hez. A tavalyi Kapunyitás Konferencia után a mostani esemény 

az utóbbi két év eredményeit és jó gyakorlatait mutatja be.

JÚNIUS 17. | 14:00
Helyszín: Bálint Ház 
  (1065 Bp., Révay utca 16.)

LMBTQ befogadás 
a zsidó közösségben 
– mini-konferencia

Szervező: Mozaik Hub, Bálint Ház 

HU

Egy találkozás első egyedórája mindig meghatározó. Pont elég, 

hogy valaki megossza velünk a történetét, hogy nyomot hagy-

jon bennünk. De vajon ez hogyan hat ránk? Mihez kezdünk ve-

JÚNIUS 17. | 15:00

Helyszín / Location: Auróra 
 (1084 Bp., Auróra utca 11.)

Negyedóra az életemből
A quarter-hour of my life

JUNE 17TH | 3PM

Szervező / Organizer: Mészáros Piroska és Boronkay Soma
  Piroska Mészáros and Soma Boronkay

HU / ENG
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Szervező / Organizer: Mészáros Piroska és Boronkay Soma
  Piroska Mészáros and Soma Boronkay

le? Gyere el, és találkozz különböző emberi sorsokkal - mindenki 

megérdemel negyedórát az életedből.

The first quarter-hour of a meeting is always the most 

determinant in the relationship of two persons. A quarter-

hour is just enough for someone to share his or her story with 

us, to make an impression. But how does it affect us? What 

should we do with it? Come and get to know different human 

stories - everyone deserves a quarter-hour of your life.

Ha szeretnél a hétfő estédbe egy kis mosolyt lopni, a legjobb 

helyen jársz. Gyere el a koncertünkre, és ha kedved tartja, akár 

énekelj is velünk. Csapatunk baráti hangulattal, többek között 

igazi jazz-poppal és gospellel vár. Szíved csücske a Pentatonix, 

vagy Beatles rajongó vagy? Akkor mindenképpen itt a helyed. 

Találd meg a saját szólamod, hallasd te is a hangod! Énekelni ér!

You are at the best place, if you want to bring a smile to your 

Monday evening. Come to our concert and sing along, if you 

feel like. Out band awaits you with real jazz-pop and gospel 

music in a friendly atmosphere. Is Pentatonix or the Beatles 

your heart-throb? Then you must be there. Find your part and 

make your voice heard! Word up for singing!

JÚNIUS 18. | 19:00
Helyszín / Location: Auróra 
 (1084 Bp., Auróra utca 11.)

Ez.Jazz – Nem tátogunk
Ez.Jazz – We don’t gape

JUNE 18TH | 7PM

Szervező / Organizer: Ez.Jazz / Ez.Jazz

HU / ENG
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Egy közös élményre hívunk meg Téged, amin a be-szélgetés fon-

tossága áll középpontban. A műhely előadásból, a közönséget 

bevonó beszélgetésből és játékból áll az alábbi témákat érintve:

• milyen szerepeket tölthet be egy beszélgetés?

• mi akadályozhat egy LMBTQI embert a minőségi beszélge-

tésben?

• hogyan lehet beszélgetni a környezetünkkel?

• hogyan beszéljünk a tabukról?

JÚNIUS 19. | 18:00

Helyszín: Auróra 
  (1084 Bp., Auróra utca 11.)

A beszélgetés ereje
Szervező: Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat 

HU

On this evening we will debate together 

with guest speakers and the audience about 

different topics connected to LGBT Pride 

Parades (In Hungary and other countries). 

Why do we attend the Parades? Which goals 

have been achieved and how do we want to 

continue, in which direction? Also a presentation about the 

history and development of Dutch Gay Pride Parades from the 

end of the 70-ties till now will be hold by Tom de Smet (NL).

JUNE 19TH | 7PM

Location: Kelet Kávézó és Galéria 
  (1114 Bp., Bartók Béla út 29.)

Open Mind Forum: 
What about the LGBT 
Pride Parades?

Organizer: Open Minds Budapest & Kelet Kult 
 Irodalmi & Science Café

ENG
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Az LMBTQI-emberek fokozottan vannak kitéve jogsértések ve-

szélyének a mindennapokban: kórházakban, online térben vagy 

éppen szórakozás közben. Az ilyen helyzetek elkerülése csak 

félmegoldás és nem is lehetséges: ha a biztonságérzeted nö-

vekszik is, a szabadságod mindenképpen sérülni fog! A TASZ 

jogeseteken keresztül segít neked abban, hogy felismerd a jog-

sértéseket és tudd, mit lehet tenni ellenük.

JÚNIUS 20. | 18:00

Helyszín: Wannabe Cafe 
  (7621 Pécs, Perczel Miklós u. 14.)

Joggal vagy szabad!
– hétköznapi jogvédelem

Szervező: TASZ - Társaság a Szabadságjogokért 

HU

Egy interaktív, dramatikus elemekkel tűzdelt, kreativitást meg-

mozgató, erre az alkalomra tervezett közösségi szerepjáték 

keretében szeretnénk a résztvevőkkel kidolgozni és eljátszani 

különböző csoportnormákat és nézőpontokat. A játékban lehe-

tőség nyílik testközelből megélni, milyen kirekesztőnek, elutasí-

tottnak, befogadónak vagy befogadottnak lenni, majd erre ve-

zetett beszélgetésen reflektálni.

JÚNIUS 20. 18:00
Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria 
  (1114 Bp., Bartók Béla út 29.)

Kerülj beljebb! (ha tudsz)
Szervező: Keresztények a melegekért

HU
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A tiszta, asszertív kommunikáció és konfliktusmegoldás egész-

séges kapcsolataink alapja. Ám mindjárt nehezebb dolgunk van, 

amikor egy érzelmileg telített helyzetben kell kommunikálnunk 

magunkról és szükségleteinkről. Interaktív workshopunkunk 

hasznos kommunikációs trükköket osztunk meg veletek, ami-

ket ott helyben ki is próbálhattok.

JÚNIUS 20. 18:00

Helyszín: Mika Tivadar Mulató 
  (1075 Bp., Kazinczy u. 47.)

Kommunikáció 
kapcsolatainkon belül 
és kívül

Szervező: Poliamoria Magyarország  

HU

A film a ‚Lépj fel!’ aktivizmusát mutatja be az AIDS, és ezen ke-

resztül a vállalati kapzsiság, a társadalmi közöny és a kormány-

zati hanyagság ellen. Noha a betegség nem csak az LMBT* 

embereket érinti, a film az észak-amerikai LMBT* mozgalom te-

vékenységeinek fontos dimenzióit mutatja be: ahogyan a széles 

körű egészségügyi hozzáférésért és a többszörösen elnyomott 

LMBT* emberek jogaiért küzdöttek.

The movie presents the activism of “Step up!” against AIDS, 

and through this against corporate greed, social indifferen-

ce and governmental negligence. However, the illness affects 

JÚNIUS 20. 19:00
Helyszín / Location: Gólya 
 (1083 Bp., Bókay János u. 34.)

Dühben egyesülve
– filmvetítés és beszélgetés
United in fury - movie 
projection and discussion

JUNE 20TH  7PM

Szervező / Organizer: Közélet Iskolája / School of Public Life

HU / ENG
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not only LGBT* people, the movie represents the main di-

mensions of the North-American LGBT* movement’s activiti-

es: the way they fought for comprehensive healthcare access 

and for the rights of morefold underprivileged LGBT* people.

A kiállítást Novák Angéla nyitja meg, aki maga is modellje volt 

az intim lenyomatokkal készült képeket bemutató Davide Di 

Vottinak. A meghökkentő projektben közreműködő transzne-

mű, leszbikus és heteroszexuális nők maguk is szerves részei 

voltak a koncepciónak, s egy-egy kép személyre szabottan a 

modelleknek készült. A kiállítási anyag összeállításakor az LMB-

TQ közösség kiemelt figyelmet kapott, számos LMBTQ jelkép is 

megjelenik a képeken. A kiállítás megtekinthető július 10-ig nyit-

vatartási időben.

The exhibition will be opened by Angéla Novák, one of the 

models for Davide Di Votti’s artworks created by using intimate 

prints. The trans, lesbian and heterosexual participants of 

this astonishing project all played a major role in the concept, 

and some of the pictures were specifically dedicated to the 

models themselves. Extraordinary emphasis was placed on 

the LGBTQ community while compiling the exhibition material. 

Many LGBTQ symbols appear in the artworks. The exhibition 

can be visited until July 10 during opening hours.

JÚNIUS 21. | 18:00
Helyszín / Location: Klauzál 13 
 (1072 Bp., Klauzál tér 13.)

HER... Davide Di Votti 
kiállítás megnyitó
HER... Davide Di Votti 
Exhibition Opening

JUNE 21ST | 6PM

Szervező / Organizer: Klauzál 13 

HU / ENG
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Érdekel az LMBT történelem? Szívesen kutakodsz régi köny-

vekben, irattári anyagok között? Szeretnél részt venni egy jó 

hangulatú „kincsvadászaton”, ahol együtt fedezhetjük fel LMBT 

múltunk legérdekesebb mozzanatait? Akkor szeretettel várunk 

a Háttér Archívumban! A programon való részvétel regisztrá-

cióhoz kötött. Jelentkezni az archivum@hatter.hu címen lehet.

JÚNIUS 21. | 18:00
Helyszín: Háttér Társaság irodája 
 (1132 Bp., Csanády utca 4/b)

Kincsvadászat 
a Háttér Archívumban

Szervező: Háttér Archívum 

HU

Chavela a mexikói zene egyik legikonikusabb figurájává vált, da-

lait a szókimondás és az erős érzelmek jellemzik, a dalok eredeti 

nyelven, spanyolul szólalnak meg.  Fel lehet-e lépni férfiruhá-

ban? Jól áll-e egy nőnek a szivar és az alkohol? Szépen kell-e 

énekelni egy koncerten? Lehet-e viszonyom azonos nemű em-

berrel? Az én döntésem? A mi döntésünk? Rajtunk is múlik? Kell, 

hogy ezek a kérdések megfogalmazódjanak bennünk?

JÚNIUS 21. | 20:00

Helyszín: AppArtMan LakáSzínház (A pontos cím eléréséhez 
 regisztráció szükséges, link a Facebook eseményben.)

Mexikói dalest Chavela 
Vargas dalaival

Szervező: Ellas Duó (Csiki Ágnes, Tóth Bernát Réka) 

HU
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Jobboldali értékrendű, katonatiszti családba született. Színész-

nek készült, de jogász lett, majd ruhatervező butikos. Mind-

eközben a transzvesztita fellépései juttatták el Karinthy Márton 

és Bozsik Yvette révén a Karinthy és a Katona József Színház-

ba. Két mondatba talán így zsúfolható bele Miss Mandarin, azaz 

Dr. Tölgyesy Zoltán élettörténete, akinek önéletrajzi írása a Kos-

suth Kiadó jóvoltából jelent meg.

JÚNIUS 22. | 18:00

Helyszín: Original Sing Söröző 
 (3530 Miskolc, Toronyalja u. 17.)

Én, Miss Mandarin
– könyvbemutató

Szervező: Civil Művek Közművelődési Egyesület 

HU

Betekinthetünk abba, milyen len-

ne a világunk, ha magától értető-

dő, természetes dolog lenne, hogy 

azonos nemű párok nyilvános te-

reken is felvállalják a szerelmüket. 

Csak akkor élhetjük meg saját sza-

badságunkat, és akkor lehetünk ön-

azonosak, ha minél többen véget 

vetnek a kellemetlen bujkálásnak, ha minél többen vállalják nyil-

vánosan is szerelmüket és identitásukat. Magától azonban nem 

történik meg a változás! Csatlakozz!

A glance into a world where same-sex couples holding hands 

to show their affection publicly is considered an evident, na-

tural thing to do. The only way for us to live our lives freely and 

be true to ourselves is for more and more of us to come out of 

our excruciating hiding, and for more of us to be open about 

our love and identity. The change, however, will not make 

itself! Join us!

JÚNIUS 23. | 15:00

Helyszín / Location: Színház tér 
 Pécs

Kézfogó flashmob
Hand Holding Flashmob

JUNE 23RD | 3PM

Szervező / Organizer: Pemel - Pécsi LMBTQ+ Közösség / Peme 
  LGBTQ+ Community of Pécs

HU / ENG
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Bowling délután a Debrecen Plázában, ahol meg-ismerheted a 

DebrecenPride tagjait és új barátokat szerezhetsz kötetlen já-

ték keretében.

An aftrenoon of bowling at the mall of Debrecen (Debrecen 

Pláza), where you can meet the members of DebrecenPride 

and make new friends during a friendly game.

JÚNIUS 23. | 18:00

Helyszín / Location: Funcity Bowling Bár & Grill House 
 (4026 Debrecen, Péterfia u. 18. 
 Debrecen Pláza I. emelet)

Bowling délután velünk!
Afternoon Bowling with us!

JUNE 23RD | 6PM

Szervező / Organizer: DebrecenPride / DebrecenPride

HU / ENG
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Hogyan tekintenek az azonos-nemű szexualitásra az embe-

reknél és általában a természetben, a tudósok? Közösen átte-

kintjük, hogyan látták ezt a témát a múltban és a jelenben. Az 

eseményen foglalkozunk a különböző meggyőződésekkel és té-

vhitekkel a témával kapcsolatban interaktív workshop kereté-

ben.  Lesznek kvízek, filmrészletek és játékok is!

How do the sciences/scientists view same-sex sexuality in 

humans and in nature in general? We will explore how this was 

viewed in the past and how it is seen today. Misconceptions 

about same-sex behavior in nature will be addressed. This will 

be an interactive event. There will be activities, quizzes, film 

clips, etc aimed at involving the participants!

JÚNIUS 23. | 19:00

Helyszín / Location: Kelet Kávézó és Galéria 
 (1114 Bp., Bartók Béla út 29.)

Szex és a természet-
tudományok
Sex and natural science

JUNE 23RD | 7PM

Szervező / Organizer: Holland Kati és Beszédes Noémi 
  Kati Holland, Noémi Beszédes

HU / ENG

Fesztiválhangulatban még remekebb a közös játék! Hagyomá-

nyos és mai táblás játékokkal, kártyákkal, ügyességi játékokkal 

várunk Benneteket. Ti is hozzátok el kedvenc játékotokat és ta-

nítsátok meg játszásra éhes társaitoknak. Jó társaság és finom 

enni-innivalók a helyszínen garantáltak.

JÚNIUS 24. | 18:00

Helyszín / Location: Why Not Bistro 
 (1056 Bp. Belgrád rakpart 18.)

Pikk Dáma játszóest
Queen of Spades Game Night

JUNE 24TH | 6PM

Szervező / Organizer: Labrisz Leszbikus Egyesület  
  Labrisz Lesbian Association

HU / ENG
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Az LMBTQI-emberek fokozottan ki 

vannak téve jogsértések veszélyé-

nek a mindennapokban: kórházakban, 

online térben vagy éppen szórakozás 

közben. Az ilyen helyzetek elkerülése 

csak félmegoldás és nem is lehetsé-

ges: ha a biztonságérzeted növekszik 

is, a szabadságod mindenképpen sérülni fog! A TASZ jogesete-

ken keresztül segít neked abban, hogy felismerd a jogsértése-

ket és tudd, mit lehet tenni ellenük.

JÚNIUS 27. | 18:00
Helyszín / Location: Grand Café 
 (6720 Szeged, Deák Ferenc u. 18.)

Joggal vagy szabad!
– hétköznapi jogvédelem

Szervező:  TASZ - Társaság a Szabadságjogokért  

HU

„Hozd magaddal az éjszakához kapcsolódó érzéseidet, gondo-

lataidat, vágyaidat, félelmeidet, fantáziáidat, álmaidat, éld meg 

azokat az alkotáson keresztül, kerülj magadhoz közelebb!” 

Az alkotás folyamata maga is sokszor terápiás hatással bír, az 

az út, amíg egy adott témán morfondírozva eljutunk egy képig, 

szövegig, mozdulatig. Ebbe a különleges útba nyújtunk bepil-

lantást ebben a három órában a csoportunkra ellátogatóknak. 

Jelentkezés: ejszakai.titkaim@gmail.com

JÚNIUS 28. |  16:00

Helyszín: MMSZKE székhelye 
  1055 Bp., Kossuth Lajos u. 17.)

„Éjszakai titkaim”
– művészetterápiás csoport 
az MMSZKE terapeutáival

Szervező: Magyar Művészet- és Szocioterápiás 
 Közösségépító Egyesület  

HU

The festival spirit makes playing together even more fun! 

Come join us in playing with traditional and modern board 

games, cards and skill-based games. Feel free to bring along 

your favourite game and teach other action-hungry players 

the basics. Good company, as well as yummy snacks and 

drinks guaranteed.
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Együtt sétálunk végig a városon és az országon. A nyolcke-

ren, leomló falak és épülő irodaházak mentén és a széles vi-

déki mezőkön. Átgondoljuk a dolgainkat: a kocsmai buzizást, 

a napi stresszt, a tegnapi csetelést és a szerelmeket. Szavak, 

zene, képek a Három Hollóban. A felolvasóesten Seregély Ág-

nes olvas régi és új verseiből, és bemutatja weboldalát: a www. 

seregelyagnes.com-ot.

JÚNIUS 28. | 19:00
Helyszín:  Három Holló 
  (1052 Bp., Piarista köz 1.)

Verstárlatvezetés 
Seregély Ágnessel

Szervező: Seregély Ágnes  

HU

Vidra Szabó Ferenc szociológus, író, könyvtári minőségmene-

dzserrel beszélgetünk Határmezsgyék Vándorai című trilógiájáról.

JÚNIUS 29. | 15:00

Helyszín: Hotel Nagyerdő 
 (4032 Debrecen, Pallagi út 5.)

Szabad Pride Péntek: 
Könyvbemutató

Szervező:  DebrecenPride  

HU

Leszbikus* rapidrandi végre (újra) Budapesten is! Ismerkedj, 

mutass meg magadból minél többet pár perc alatt, találd meg 

a párodat! Ha egyedül izgulsz, szólj a barátaidnak is, gyertek 

együtt! A program regisztrációhoz kötött, dobj egy emailt a 

qlit@qlit.hu-ra, ha szeretnél részt venni vagy kérdésed van!

JÚNIUS 29. | 19:00

Helyszín: Jelen Bisztró 
  (1085 Bp., Blaha Lujza tér 1.)

Rapidrandi lányoknak 
és nőknek

Szervező: qLit 

HU
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Csatlakozz hozzánk egy klasszikus nyáresti LGBTK találkozó ke-

retében egy kis játékra, kötetlen beszélgetésre, illetve opcioná-

lis gumicukor- és alkoholfogyasztásra! Ha nincs még kivel men-

ned a felvonulásra, ez a program megfelelő lehet arra is, hogy 

megismerj egy társaságot, akikkel bátran vonulhatsz együtt. Az 

ismerkedés után közösen elmegyünk az Alterego Klubba, ahova 

a bulizni vágyók szintén velünk tarthatnak.

JÚNIUS 30. | 18:00

Helyszín: Auróra 
  (1084 Bp., Auróra utca 11.)

LGBTK Ismerkedő Est
Szervező: LGBTK 

HU

Egyszer volt, hol nem volt a messzi 1992. évben az első Pink 

Piknik Budapesten, a magyarországi LMBTQ fesztivál és a fel-

vonulások őse. Ezt a hagyományt szeretné újra feleleveníteni 

a MiMás Egyesület, hívva benneteket a Csanyikba, a miskolci-

ak kiránduló helyére, ahol főzőcskézéssel, meleg totóval és be-

szélgetésekkel emlékezünk az első Pink Piknikre. (találkozás a 

Centrum Áruház előtt 10:00 órakor)

JÚNIUS 30. | 11:00

Helyszín: Csanyik-völgy 
  (3535 Miskolc, Csanyikvölgy)

Pink Piknik Miskolcon
Szervező: MiMás Egyesület  

HU

Ki volt Kertbeny Károly Mária? Oszt-

rák, magyar vagy mindkettő? Biblio-

gráfus, műfordító, a magyar kultúra 

népszerűsítője vagy egy Európát 

beutazó kalandor? Mikor használta 

először az általa megalkotott „ho-

moszexuális” kifejezést? Mi a me-

legjogi munkájának jelentősége? 

Mindezeket megtudhatjátok a Háttér Archívum sétáján. Jelent-

kezni az archívum@hatter.hu címen lehet!

JÚNIUS 30. | 12:30

Helyszín: A regisztrációt követően e-mailben 
 küldjük meg a találkozási helyet.

Séta Kertbeny nyomában
Szervező:  Háttér Archívum 

HU
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Érdekel, honnan indultunk, kik vagyunk, mit és hogyan csiná-

lunk? Gyere el hozzánk, és vegyél részt interaktív, játékos prog-

ramjainkon! Betekintést nyerhetsz a Budapest Pride történe-

tébe, mindennapjaiba, megismerkedhetsz egykori és jelenlegi 

csapatunkkal. Közösen gondolkodhatunk a jövő terveiről, este 

pedig együtt bulizhatunk, hiszen a DJ-k a Budapest Pride csa-

patának tagjai lesznek. Részletes programjainkat keresd Face-

book eseményünknél!

JÚNIUS 30. | 15:00
Helyszín: Auróra 
  (1084 Bp., Auróra utca 11.)

Ismerj meg minket! 
– a Budapest Pride 
a színfalak mögött

Szervező: Budapest Pride

HU

2002-ben a Kerepesi temetőben a Lambda Budapest és a Mások 

szerkesztősége közadakozásból állított síremléket Kertbeny 

Károlynak (1824-1882), a magyar származású bibliográfusműfor-

dítónak, „melegjogi aktivistának”, a „homoszexuális” szó meg-

alkotójának.Gyere el te is, tisztelegjünk együtt Kertbeny Károly 

emléke előtt!

JÚNIUS 30. | 15:00

Helyszín: Nemzeti Sírkert (Fiumei úti temető) 
  (1086 Bp., Fiumei út 16-18.)

Kertbeny Károly sírjának 
megkoszorúzása

Szervező: Háttér Társaság  

HU

Hisszük, hogy mindenkinek egyenlő jogúnak kell lennie Magyar-

országon – de még nem ez a realitás. Célunk, hogy egy nyitot-

JÚNIUS 30. | 10:00

Helyszín / Location: Margitsziget 
 (1138 Bp., Margitsziget)

RunForRights Budapest 
Pride Run 2018
RunForRights Budapest Pride Run 2018

30 JUNE | 10 AM

Szervező / Organizer: RunForRights / RunForRights

HU / ENG



Budapest Pride 2018 — Merj nagyot álmodni! 31

tabb és elfogadóbb közösséget formáljunk egy olyan világban, 

ahol az emberek egyenlők. Központi értékünk a nyitottság, sok-

színűség és egyenlőség. Fuss velünk egy jobb jövőért és az 

egyenlő jogokért!

We believe that everyone should have equal rights - but this 

is not our reality yet. Our goal is to create a more open and 

accepting society where people are equal. Our qualities are 

open mind, diversity and equality. We are fighting for a better 

and more caring society not only for ourselves but also for the 

future generations. Join us to make a difference.

Negyedik és egyben utolsó programunk egy Pink Piknik délután 

a Békás-tavon, amellyel ünnepélyesen lezárjuk a debreceni 

Pride programokat, és ötletelhetünk további hasznos program 

kidolgozásán. Hozzatok pokrócot, játékokat, enni-innivalót és 

sok-sok jókedvet!

Our fourth and last programme is an aftrenoon of Pink Picnic 

at Lake Békás, the festive conclusion of our Debrecen Pride 

events, where we can brainstorm in order to organize other 

useful programmes in future. Bring your picnic blanket, games, 

food and drinks and lots of good vibes!

JÚNIUS 30. | 14:00

Helyszín / Location: Nagyerdei Békás-tó 
 (4032 Debrecen, Békás-tó)

Pink Piknik a Békás-tavon
Pink Picnic at Lake Békás

JUNE 30TH | 2PM

Szervező / Organizer: DebrecenPride / DebrecenPride

HU / ENG
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Várunk minden kedves 

érdeklődő “olvasót”, 

aki ki szeretne kölcsö-

nözni egy vagy több 

„könyvet”. A “köny-

vek” elfogadó, főként 

keresztény emberek 

lesznek különféle fe-

lekezetekből, akik más-más okból érdekes “olvasmánynak” ígér-

keznek. Többek közt lesz teológus, egyházi személy, lelki vezető 

és meleg keresztény vendégünk is. Látogass el hozzánk és köl-

csönözz ki egy-egy “könyvet” egy személyes beszélgetésre!

JÚLIUS 2. | 18:00

Helyszín: Görbe Bögre Kávézó 
 (1085 Bp., Rökk Szilárd utca 3.)

Sokszínű kereszténység 
– élő könyvtár

Szervező: Keresztények a melegekért 

HU

Mindig szeretted volna felfedezni a Magnum Szaunát? Ezen az 

estén a szauna minden 18 év feletti számára nyitva lesz. Min-

denkit - legyen leszbikus, meleg, biszex, transz, queer, heteró 

vagy még bizonytalan - szívesen látunk egy különleges éjszaká-

ra. Élvezd a gőzt, a jakuzzit, a szauna világát, és fedezd fel Bu-

dapest első meleg/biszex szaunáját. A Magnum ezen az estén 

törölközőben vagy fürdőruhában látogatható.

Have you always wanted to explore Magnum Sauna? This 

evening, the sauna will be open for everyone aged over 18 

years. Everybody - whether they are lesbian, gay, bisexual, 

transgender, queer, heterosexual or questioning - is welcome 

to a special night. Enjoy the steam, Jacuzzi, the world of sauna 

and explore the first gay/bisexual sauna of Budapest. Magnum 

can be visited in towel or swimwear that day.

JÚLIUS 2. | 20:00

Helyszín / Location: Magnum Szauna 
 (1085 Bp., Csepreghy utca 2.)

Fluid Night
Fluid Night

JULY 2ND | 8PM

Szervező / Organizer: Magnum Szauna / Magnum Sauna

HU / ENG
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A beszélgetés során feltérképezzük, hogy az LMBTQI közösség 

mennyire befogadó, mennyire érez támogatást egy HIV-vel élő 

a HIV-negatív státuszú közösség tagjai felől. A workshopon a 

tapasztalatok megfogalmazása, összegzése mellett célunk, 

hogy javaslatok születhessenek a felmerülő gondok priorizálá-

sára és esetleges megoldására vonatkozóan is. A programra vá-

runk HIV-vel élőket és HIV-negatív státuszúakat is.

JÚLIUS 3. | 18:00

Helyszín: Háttér Társaság irodája 
 (1132 Bp., Csanády utca 4/b)

Őszintén a HIV-stigmáról
Szervező: Háttér Társaság  

HU

Az utóbbi évek Pride felvonulásai 

körül feszültség keletkezett ab-

ból, hogy multicégek jelentek meg 

az eredetileg civil aktivisták, LMBT 

emberek és szimpatizánsaik fel-

vonulásán. Ezeket a vállalatokat 

termékeikről, szolgáltatásaikról is- 

merjük, kevésbé tudjuk, mit gon-

dolnak a hazai LMBT helyzetről, mű-

ködnek-e náluk LMBT közösségek. 

Ezért meghívunk párat közülük ke-

rekasztal-beszélgetésünkre.

JÚLIUS 3. | 18:00

Helyszín: Mika Tivadar Mulató 
 (1075 Bp., Kazinczy u. 47.)

Multik kontra Civilek
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület 

HU
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Véletlen coming out? Izzasztó első randi? Két anya öröme az 

örökbefogadáskor? Az este során a közönség által inspirálva 

játszunk könnyed, improvizált jeleneteket, amelyek így vagy 

úgy, de érintik az LMBTQ emberek mindennapjait. Ha mindent 

tudsz a szivárvány-közösségről, akkor azért, ha semmit, akkor 

azért várunk szeretettel.

JÚLIUS 3. | 19:00

Helyszín:  FAM - Fadrusz Alkotóműhely 
  (1114 Bp., Fadrusz u.12.)

Meleg helyzetek?! 
– könnyed impró 
LMBTQ- témákra

Szervező:  qLit  

HU

Az irodalomterápia (biblioterápia) 

olyan művészetterápiás módszer, 

amely a személyiségfejlődést tá-

mogatja szövegek élményszintű 

felhasználásával. A biblioterápia 

elnevezés a görög eredetű biblion 

(könyv) és therapeia (gyógyítás, se-

gítés, kísérés) szavak kapcsolatából 

született. Lehetőség arra, hogy szö-

vegek révén közelebb kerüljünk ön-

magunk megértéséhez.

JÚLIUS 4. | 16:00

Helyszín: Közkincs Könyvtár 
  (1088 Bp., Rákóczi út 11.)

LMBT-biblioterápia
Szervező: Lőrincz Noémi  

HU



36

A dokumentumfilm hazai premier vetítésén a Village több él-

harcos melegjogi aktivistájának életét is megismerhetjük. A ra-

dikális drag queen duó, Marsha és Sylvia Rivera a ‘60-as évek-

től kezdve együtt tüntetett a rendőrségi brutalitás ellen, és 

küzdött a meleg közösségen belül a transz jogok elismerésé-

ért. 1970-ben létrehozták a világ első transz jogi szervezetét, a 

STAR-t, lángra gyújtva a nemi varianciák szabadságáért vívott 

mozgalmat.

At the Hungarian premiere screening of the documentary 

movie we can also learn about the life of several front-line 

gay rights activist of Village. The radical drag queen duo, 

Marsha and Sylvia Rivera had protested together from the 

60’s against police brutality, and within the gay community 

they had fought for the recognition of transgender rights. 

In 1970, the first transgender legal organization, STAR was 

founded setting the movement that fought for the freedom of 

the gender variances on fire.

JÚLIUS 4. | 18:00

Helyszín / Location:  Blinken OSA Archívum - Centrális Galéria 
  (1051 Bp., Arany János utca 32.)

Marsha P. Johnson élete 
és halála – filmvetítés és 
beszélgetés a Transvanilla 
és a Háttér munkatársaival
The Death and Life of Marsha 
P. Johnson – screening and 
discussion with co-workers of 
Transvanilla and Háttér Society

JULY 4TH | AT 6PM

Szervező / Organizer:  Verzió Nemzetközi Emberi 
Jogi Dokumentumfilm Fesztivál / Verzio International 
Human Rights Documentary Film Festival

HU / ENG
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A Mozaik Közösség nyílt alkalma során arra törekszünk, hogy 

bemutassuk közösségünk működését és programjait, továbbá, 

hogy választ adjunk például arra a gyakran felmerülő kérdésre is, 

hogy tagjaink miként élik meg, egyeztetik össze hitüket és szexu-

alitásukat. Bizonyságot téve amellett, hogy a szeretet nem válo-

gat. Gyere hozzánk nyitott szívvel és ismerj meg minket!

On the open day of Mozaik Community we aim at presenting 

the operation and programs of our community and answering 

the frequently asked question of how do our members experi-

ence and square their belief with their sexuality. Testifying the 

fact that love does not discriminate. Come to us with an open 

heart and get to know us!

JÚLIUS 4. | 18:00
Helyszín / Location: Bálint Ház 
 (1065 Bp., Révay utca 16.)

Szeretek, tehát vagyok
I love therefore I am

JULY 4TH | 6PM

Szervező / Organizer:  Mozaik Közösség / Mozaik Community

HU / ENG

Nekünk alapérték a szólás és a szerelem mindenkit egyenlően 

megillető szabadsága. Művészeti és más civil szervezetekkel 

együttműködve kiállunk és kiáltunk többek között fákért, haj-

léktalanokért és tanárokért.  Jelentkezni az eseményben egy 

poszttal vagy a foldalattislam@gmail.com címre küldött levéllel 

lehet. Ajánlott slamhossz: 3 perc 15 mp. A jelentkezés vége egy-

ben az esemény kezdete.

JÚLIUS 4. | 19:00
Helyszín:  Három Holló 
  (1052 Bp., Piarista köz 1.)

Pride Slam @ Három Holló
Szervező:  Földalatti Slam (Bíró Dénes és Molnár Péter) 

HU
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LMBTQ fiatalokkal kapcsolatos óvodai, iskolai dilemmákat, hely-

zeteket mutat be rajzokon, és értelmez a hozzájuk fűzött szö-

vegben a Labrisz Leszbikus Egyesület új, elsősorban iskolákba 

szánt pedagógiai füzete. A kiadványt áttanulmányozva megvi-

tatjuk, vajon milyen oktatási/nevelési keretek között, mennyire 

érezhetik magukat biztonságban a különböző szexuális kisebb-

séghez tartozó gyerekek, fiatalok és tanárok.

JÚLIUS 5. | 16:00

Helyszín:  Közkincs Könyvtár 
  (1088 Bp., Rákóczi út 11.) 

Még mindig tabu?
– könyvbemutató műhely

Szervező:  Labrisz Leszbikus Egyesület 

HU

Jobboldali értékrendű, katonatiszti családba született. Színész-

nek készült, de jogász lett, majd ruhatervező butikos. Mindeköz-

ben  a transzvesztita fellépései juttatták el Karinthy Márton és 

Bozsik Yvette révén a Karinthy és a Katona József Színházba. 

Két mondatba talán így zsúfolható bele Miss Mandarin, azaz Dr. 

Tölgyesy Zoltán élettörténete, akinek önéletrajzi írása a Kos-

suth Kiadó jóvoltából jelent meg.

JÚLIUS 5. | 18:00

Helyszín:  Három Holló 
  (1052 Bp., Piarista köz 1.)

Én, Miss Mandarin
– könyvbemutató

Szervező:  Civil Művek Közművelődési Egyesület  

HU
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A workshop témái: 

• Meghívott szakemberek, külföldi testvérszervezet bemuta-

tója, tapasztalatcsere a felvetődött kérdések megoldására 

• Hogyan tudjuk támogatni mi szülők LMBTQ gyermekünket 

önmaga vállalásában otthon, családi, iskolai, baráti kör-

nyezetben? 

• Hogyan találjunk egymásra mi szülők? Milyen segítséget 

kaphatunk egymástól és az LMBTQ civil szervezetektől?

Topics of the workshop: 

• Introduction of invited experts and the foreign sister 

organization, exchange of experience in order to solve 

questions raised 

• As parents, how can we support our LGBTQ children 

in being themselves at home, in family and school 

environment or among friends?

• How can we find each other as parents? What kind of 

support can we get from each other and from LGBTQ 

NGOs?

JÚLIUS 6. | 15:00
Helyszín / Location:  Bálint Ház 
 (1065 Bp., Révay utca 16.)

Édesanyád, édesapád 
szeret téged!
Your mother and father love you!

JULY 6TH | 3PM

Szervező / Organizer:  LMBTQ gyermekek szülei és támogatói 
  Parents and allies of LGBTQ children  

HU / ENG

Látni akarlak! Téged és nem az előítéleteimet, félelmeimet vagy 

véle-ményemet, a feléd tá-masztott elvárásaimat, a neked 

szánt tanácsaimat. Arra vágyom, hogy megláss, és kész vagyok 

megismerni téged. Hogyan tudunk nyitottá válni egymásra? A 

workshopon megismerjük és kipróbáljuk ezt a módszert, ami 

feltárja minden fél érzéseit és szükségleteit, és a konfliktusokat 

párbeszéddé alakítja át.

JÚLIUS 5. | 19:00

Helyszín:  Auróra 
  (1084 Bp., Auróra utca 11.)

Megértés és találkozás: 
Erőszakmentes 
kommunikáció workshop

Szervező:  Pogány Anikó  

HU
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I want to see you. YOU, and not my prejudice, nor my A1:L72 

about you, nor my expectations from you, nor my advice to 

you. I wish you saw me. I am willing to get to know you. How 

can we open up and meet each other? On the workshop we 

get an introduction and an experience about a method which 

reveals and considers the feelings and needs of all parties, 

and transforms conflicts into dialogue.

6 JULY | 5PM
Helyszín / Location:   Auróra
 (1084 Bp., Auróra utca 11.)

To see and to meet: 
Nonviolent communication 
workshop

Szervező / Organizer:   Pogány Anikó / Anikó Pogány

ENG

Készítsünk együtt transzparenseket a 2018-as Budapest Pride-

ra! Ha szeretnél együtt alkotni vidám környezetben, vagy ötlete-

ket gyűjteni egy látványos plakát elkészítéséhez, szeretettel vá-

runk az Aurórában, a Keresztények a melegekért csoport lelkes 

tagjaival! Eszközöket és alapanyagokat biztosítunk.

Let’s make banners together for the 2018 Budapest Pride! If 

you want to create something together with the enthusiastic 

members of the Christians for Gays group in a cheerful 

environment, or if you want to collect some ideas for a 

spectacular poster, come and join us in Auróra. Materials and 

tools will be available.

JÚLIUS 6. | 17:00

Helyszín / Location: Auróra 
 (1084 Bp., Auróra utca 11.)

Transzparenskészítő 
workshop
Banner making workshop

JULY 6TH | 5PM

Szervező / Organizer: Keresztények a melegekért 
  Christians for Gays

HU / ENG
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Már több éves hagyomány, hogy a Budapest Pride Fesztivál ke-

retében a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség, a Dor Hadas Közös-

ség és a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség kiáll az LMBTQ 

emberek mellett egy szombat reggeli istentiszteleten. Zsidó-

kat, LMBTQ embereket és barátaikat egyaránt várjuk! Férfi ven-

dégeinket fejfedő viselésére kérjük, női résztvevőinket bátorít-

juk erre.

JÚLIUS 7. | 10:30
Helyszín:  Bálint Ház 
  (1065 Bp., Révay utca 16.)

LMBTQ-barát zsidó 
istentisztelet

HU

A „gender-ideológia” ellenes backlash közepette az együttmű-

ködés különösen aktuális kérdés. Rövid bevezető előadásokban 

felvázoljuk a feminizmus mibenlétét és irányzatait – különös te-

kintettel a leszbikus feminizmusra és a transzfeminizmusra –, 

majd arról beszélgetünk, hogy miként segítheti elő a metszet-

szemlélet (interszekcionalitás) a különböző csoportok közti 

szolidaritást és az esetleges jogütközések megoldását.

JÚLIUS 6. | 18:00
Helyszín: Auróra 
 (1084 Bp., Auróra utca 11.) 

Feminizmus és LMBTQ 
aktivizmus

Szervező:  Prizma közösség + Szabadnem blog

HU

A Pride leszbikus bulija az Ösztrosokk közreműködésével. A 

felvonulás előestéjén partizz velünk, hozd a barátaidat, talál-

kozz rég nem látott haverokkal, ismerkedj meg új emberekkel! 

A nagyteremben retroval indítunk, és egyre frissebb slágerek-

kel folytatjuk. A kisteremben pedig karaoke programmal várunk. 

Transz és nem bináris embereket is szeretettel várunk. 

For information in English please check our website: 

www.budapestpride.com”

JÚLIUS 6. | 22:00
Helyszín / Location:  Liget Club 
 (1101 Bp., Népligeti út 2.)

Women’s Pride 2018
Women’s Pride 2018

JULY 6TH | 10PM

Szervező / Organizer:  Ösztrosokk / Ösztrosokk

HU / ENG
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Neked mi az álmod? Kikkel osztod meg? Tennél érte közösen? 
Július 7-én mutassuk meg, hogy bármilyen akadályok állnak 
előttünk, nem adjuk fel. Hiszünk a közösség erejében, hiszünk 
abban, hogy együtt elérhetjük álmainkat. 
Évről évre egyre láthatóbbak, egyre erősebbek és bátrabbak 

vagyunk. Együtt óriási rendezvénnyé tettük a felvonulást. Évek-

kel ezelőtt csak álom volt a hatalmas tömeg, az egyhónapos 

fesztivál, és a szabad, kordonmentes felvonulás. A résztvevők, 

önkéntesek, menetkísérők, adományozók és szervezők a kez-

detektől mertek nagyot álmodni, és mertek lépéseket tenni ér-

te. Lépéseket, amik önmagukban talán nem tűntek nagynak, de 

elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy ma itt legyünk. 

Sokan még mindig nem lehetnek önazonosak, nem hozhat-

ják meg szabadon a döntést, hogy előbújnak-e, megosztják-e 

őszintén érzéseiket, kapcsolataikat, önmagukat a környezetük-

kel. Sokan vannak, akiknek ez kockázatos, sőt veszélyes. Meg-

próbálhatják elhitetni velünk, hogy nem vagyunk elég erősek 

ahhoz, hogy valóra váltsuk az álmainkat, és annak kell örülnünk, 

amink már van, ne akarjuk többet vagy jobbat. Mutassuk meg, 

hogy ez nem igaz! Elhivatottak vagyunk, bátrak vagyunk, sokan 

vagyunk, és hiszünk abban, hogy ha összefogunk, képesek va-

gyunk változásokat elérni a körülöttünk lévő világban. A felvo-

nulás szóljon arról, hogy együtt megvalósíthatjuk az álmainkat. 

Az idén először egyhónapos Budapest Pride Fesztivál program-

jait civil szervezetek, informális csoportok, magánszemélyek ál-

lítják össze, Budapesten és több vidéki városban is. A Pride Hó-

nap során osszuk meg egymással az álmainkat és fogjunk össze, 

hogy valóra váltsuk őket. Hívjuk fel a figyelmet olyan témákra, 

amikről a hétköznapokban nem esik elég szó.

Gyere velünk, és mutassuk meg, hogy nem szabad feladni. Meg-

érdemeljük, hogy félelem nélkül szabadon szerethessünk, dönt-

hessünk, hibázhassunk, hogy önmagunk lehessünk - merjünk na-

gyot álmodni, mert képesek vagyunk álmainkat megvalósítani. 

Találkozzunk a Városligetben 2018. július 7-én 14:00-kor, és in-

duljunk el együtt a Kossuth térre. Mindent megteszünk érte, 

hogy a felvonuláshoz útközben is tudj csatlakozni. 

JÚLIUS 7. | 14:00

Gyülekező:     Városliget / City Park
  Budapest

Budapest Pride Felvonulás
Budapest Pride March

JULY 7TH | 2PM.

Szervező / Organizer:  Budapest Pride

HU / ENG
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CSATLAKOZÁS: 
FIGYELEM! A felvonulással kapcsolatos praktikus, folyamatosan 

frissülő információkért, a megközelítés részleteiért figyeld Fa-

cebook oldalunkat vagy látogass el honlapunkra. Gyere el mun-

katársaiddal, barátaiddal, pároddal, családtagjaiddal!

Hozz magaddal lufit, zászlót, sípot, dobot, transzparenst! Hő-

ségre számítunk, így legyen nálad naptej, sapka és megfelelő 

mennyiségű víz!

A vonulás során idén sem lesz teljes lezárás, a rendezvényt a 

rendőrség biztosítja, továbbá 250 menetkísérő önkéntesünk és 

50 kamerás jogi megfigyelőnk ügyel a biztonságra. Hozzájuk for-

dulhatsz, ha konfliktust észlelsz. 

Rainbow Party 2018

JÚLIUS 7. | 18:00 JULY 7TH | 6PM. HU / ENG

A Funhouse és a Budapest Pride mert nagyot álmodni, és igazi 

Rainbow Fesztivált szervez Budapesten!  Idén július 7-én, min-

den eddiginél nagyobb helyszínen, a Budapest Parkban, hazai- 

és világsztárok bevonásával, egy egész estés programsorozat-

tal ünnepeljük, hogy szeretni is csak szabadon igazán jó.   

Koncertekkel, elképesztő hangulatú show elemekkel, varázs-
latos látvánnyal, divatshow-val, Street Vouge órával, Oriflame 
férfi/női smink kamionnal, buborékfújókkal, gólyalábasokkal 
és Civil Bunkerrel várnak mindenkit a szervezők, ezt a party-t 
nem érdemes kihagyni!   
Gyere el július 7-én, érezd jól magad, nézd meg Conchita Wurst 

világszínvonalú showműsorát, táncolj a hazai zenekarok kon-

certjein és bulizz a legnépszerűbb LMBTQ partyszervezők, dj-k 

zenéire reggel 5-ig!  

A Rainbow Party 2018 bevételeivel a Szivárvány Misszió Alapít-

vány teljes éves munkáját támogatjátok.

Erről a fesztiválról nem akarsz lemaradni! Rainbow Party 2018. 
július 7. Budapest Park. 

Kapunyitás 18.00 óra, további információkért és jegyekért ke-

resd a Funhouse Budapest Facebook és Instagram oldalát!

Helyszín:     Budapest Park
  (Budapest, Soroksári út 60, 1095)

Szervező / Organizer:  Budapest Pride, Funhouse
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Pécsre hozzuk neked a Pride hangulatát! Ha nem tudsz eljönni 

a hivatalos Rainbow party-ra, semmi baj, ünnepelj velünk! Az 

este folyamán HIV szűrésen is részt vehetsz, hogy önfeledten 

bulizhass tovább!

We’re bringing the Pride feeling to Pécs for you. If you can’t come 

to the official Rainbow Party, no problem, celebrate with us. You 

can get tested for HIV in the evening so that you can feel carefree 

as you party through the night.

JÚLIUS 7. | 23:00
Helyszín / Location:  Wannabe Cafe & Bar 
 (7621 Pécs, Perczel Miklós u. 14.)

Pride party
Pride party

JULY 7TH | 11PM

Szervező / Organizer:  Pemel - Pécsi LMBTQ+ Közösség 
  Pemel - the LGBTQ+ Community of Pécs

HU / ENG

Folytatjuk a hagyományt, a felvonulás 

és buli utáni napon elterülünk a réten 

egy termetes fa árnyékában. Hozzatok 

jókedvet, vidámságot, enni-inni, pok-

rócot, játékot, labdát, kutyát, díszítés-

nek szivárványos cuccokat, zászlót! 

Beszélgessünk, játsszunk, lazuljunk 

együtt! For information in English 

please check our website: www.buda-

pestpride.com

JÚLIUS 8. | 14:00
Helyszín / Location:  Margitsziget (Holdudvar utáni első nagy rét) 
  Margaret Island (first meadow after Holdudvar)

Labrisz Piknik
Labrisz Picnic

JULY 8TH | 2PM

Szervező / Organizer:  Labrisz Leszbikus Egyesület 
  Labrisz Lesbian Association

HU / ENG

Ahogy az elmúlt években, az Amnesty Magyarország idén is bu-

borékfújással indul a felvonuláson. Gyere, fújjuk el együtt a ho-

mofóbiát!

JÚLIUS 7. | 15:00

Helyszín / Location: Budapest Pride Felvonulás
 Budapest

BubblePride2018

JULY 7TH | 3AM

Szervező / Organizer:  Amnesty International Hungary

HU / ENG
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Két nő dalol a testéről. Az előadás a testünkkel való kapcsolat 

viszontagságait járja körbe, keresve az okokat, amelyek proble-

matikussá teszik az önmagunkkal való viszonyt. Ezt a keresést 

húsba vágó őszinteséggel, rengeteg öniróniával végezzük, a 

néző elől nem rejtegetve semmit, maximum az úszógumikat, 

bár azokról is beszélünk - hatalmas szenvedéllyel.

„Remélem megbocsátott neked 

az esti szél, fiam. Remélem jó ne-

ked ott, ahol vagy.” A filmszerű 

jelenetek a nagy családi titok: a 

színműíró fiú mássága, a családi 

látszat megőrzése körül forognak. 

Az ügyvéd apa merev elutasítása, 

a barát halála, a pénz életmentő 

hatalma vezet ahhoz a kérdéshez, 

hogy csak a halál segíthet-e abban, hogy megértsük: a hozzánk 

tartozó emberek is a saját életüket élik. A június 19-i előadás 

után a közönség számára llehetőség nyílik élményeiket interak-

tív módon feldolgozni. A pszichodráma segítségével újraélhe-

tik, eljátszhatják az egyes karakterek jeleneteit, hogy a szere-

pekkel azonosulván jobban megérthessék azok érzelmi világát. 

Sőt, akár kapcsolódó saját rövid történetet hozva reflektálhat-

nak önmagukra, kapcsolataikra, és mások reakcióira egyaránt.A 

foglalkozást vezeti Dr. Móra László Xavér pszichoanalitikus, ki-

képző pszichodráma pszichoterapeuta, az ELTE Pszichológiai 

intézetének egyetemi adjunktusa és Erdei Kata klinikai szak-

pszichológus, pszichodráma pszichoterapeuta.

JÚNIUS 17. | 20:00

JÚNIUS 18., 19., 20. | 19:30

Helyszín / Location:  Lumen 
 (1085 Bp., Horánszky u. 5.)

Helyszín / Location: Spirit Színház
 (1023 Bp., Árpád fejedelem útja 3.) 

Living Dolls Band: 
Mitakaratükör

Spirit Színház: 
Szilánkok

Jegyár:   2000 Ft

Jegyár:   3500 Ft

HU

HU
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Az előadás tabutémát dolgoz fel: az erdélyi melegek helyzetét. 

Oké, valójában ez egyáltalán nem tabutéma. Erdélyben senki-

nek semmi baja a melegekkel. Csak annyi az elvárás velük szem-

ben, hogy maradjanak csendben. Tegyenek úgy, mintha nem 

lennének azok, amik. Tartsák titokban azt, amire senki nem kí-

váncsi. És fogadják el, hogy a többség szemében ők egyszerre 

JÚNIUS 20. | 19:00
Helyszín / Location:  Örkény István Színház
 (1075 Bp., Madách Imre tér 6.)

3G Színház: 
Öröm és boldogság

Jegyár:   2600 Ft | 3700 Ft | 4600 Ft

HU

Daniel (46) es Oliver (32) első gyermekük érkezését várják, leg-

jobb barátjuk Priya vállalta az anyaságot. Egyetlen dolog hiány-

zik csak, a közös boldogság, amelyre mindnyájan vágynak. Va-

lóban annyira felkészültek a baba fogadására, mint amennyire 

hiszik? S talán legalább ennyire fontos: felkészult-e Priya? Chris 

JÚNIUS 25. | 20:00
Helyszín / Location:  RS9 Színház
 (1066 Bp., Jókai u. 6.)

Chris Thompson: 
Bérrokonok (felolvasószínház)

Jegyár:   1500 Ft

HU

Caryl Churchill   Földi paradicsom c. vi-

lághírű művét a KV társulat mutatta 

be először Magyarországon.   Az év-

századokon átívelő családtörténet a 

nő és a férfi családban betöltött sze-

repét két különböző társadalmi kö-

zegbe és korszakba helyezve vizsgálja. Az első felvonás a 

19. században Afrikában, a második a ‘80-as években valahol 

Angliában játszódik. Churchill darabja olyan, mint az elmúlt két-

száz év nagy szexuális csoport-terápiája…

JÚNIUS 24. 
Helyszín / Location:  Hatszín Teátrum
 (1066 Bp., Jókai u. 6.)

KV Társulat/Trafó: 
Földi Paradicsom

Jegyár:   2800 Ft

HU
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Apám kétségbeesett. „Fiú ez egyálta-

lán, vagy mi? Folyton bőg, fél a sötét-

ben. Miért ilyen? Én nem neveltem lány-

nak, pont úgy bántam vele, mint a többi 

fiúval!” Fogalma sem volt, hogy engem 

ugyanezek a kérdések gyötörnek. Ha fiú 

vagyok, miért nem vagyok olyan, mint a 

többiek? Miért viselkedem így, miért affektálok, miért geszti-

kulálok széles mozdulatokkal, miért olyan nőies a beszédem? 

Nem tudtam, miért lettem ennyire más, és ez borzalmasan fájt. 

Az előadás után a közönség számára lehetőség nyílik élményei-

ket interaktív módon feldolgozni. A pszichodráma segítségével 

újraélhetik, eljátszhatják az egyes karakterek jeleneteit, hogy a 

szerepekkel azonosulván jobban megérthessék azok érzelmi 

világát. Sőt, akár kapcsolódó saját rövid történetet hozva re-

flektálhatnak önmagukra, kapcsolataikra, és mások reakcióira 

egyaránt. A foglalkozást vezeti Dr. Móra László Xavér pszichoa-

nalitikus, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, az ELTE Pszi-

chológiai intézetének egyetemi adjunktusa és Erdei Kata klinikai 

szakpszichológus, pszichodráma pszichoterapeuta.

JÚNIUS 26. | 20:00
Helyszín / Location:  Jurányi Ház
 (1027 Bp., Jurányi u. 1.) 

Orlai Produkció: 
Leszámolás velem

Jegyár:   2900 Ft

HU

Thompson drámája olyan kortárs problémákat feszeget, mint 

a családon belüli erőszak és az otthonról elkergetett fiatalok 

problematikája, az örökbefogadás, a béranyaság jogi és társa-

dalmi buktatói, a szülői alkalmasság kérdése – melegként és he-

teróként egyaránt.

Mi van a zárt ajtók mögött? Hogyan éljük meg a szexualitást ma, 

amikor a Nõ és a Férfi fogalma már nem ugyanazt jelenti, ha je-

lent valamit egyáltalán. A Tünet Együttes és a Dollár Papa Gyer-

JÚNIUS 27. | 18:00
Helyszín / Location:  Jurányi Ház
 (1027 Bp., Jurányi u. 1.)

Tünet Együttes: 
Négy fal között

Jegyár:   2500 Ft | 2000 Ft

HU



Budapest Pride 2018 — Merj nagyot álmodni! 5352

80 perc improvizáció egy meleg párkapcsolatra. Két férfi. Sze-

retik egymást, együtt élnek. Átlagos hétköznap estének nézné-

nek elébe, de érkezik egy hír… 

Játszók: Bódy Gergő és Rada Bálint.

JÚNIUS 27. | 18:00

Helyszín / Location:  Impró Színház
 (1066 Bp., Ó utca 4.)

Momentán Társulat: 
Fiúk ketten

Jegyár:   1000 Ft

HU

Egy randevú éjszakája, két nő élete. 

Két ember találkozásának izgalma és 

bizonytalansága a kezdő tét. Ott va-

gyunk ezzel a két nővel tanúként a 

kanapén, belenézünk életük megha-

tározó és feledhető pillanataiba, hát-

ha megtudjuk a kérdésre a választ: 

együtt mennek-e tovább? 

Játszák: Palkovits Nóra és Arany Brigitta Zenével improvizál Ker-

tész Endre csellón

JÚNIUS 28. | 19:00
Helyszín / Location:  Impró Színház
 (1066 Bp., Ó utca 4.)

Grund Színház: Hazaviszlek
Jegyár:   1000 Ft

HU

mekei színész-rendezõje, Ördög Tamás közös játéka a civilizált 

ember szexualitását mutatja be egy hétköznapi család történe-

tén keresztül.
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Dokumentumfilm vetítéssel egybekötött kerekasztalbeszélge-

tés roma LMBTQ emberekkel. “Egy olyan társadalomról álmodom, 

ahol mindenki megvalósíthatja önmagát. Ez az, amiért olyan szo-

ciális változásokat szeretnék, amelyből a társadalom legsebez-

hetőbb rétegeinek is haszna származhatna.” (David Tišer)

JÚLIUS 3.

Helyszín / Location: A programok pontos helyszíneiért kérjük, 
  látogass el a budapestpride.hu-ra

Roma Boys – David Tišer. 
(cseh és roma nyelvű film, magyar és angol felirattal)

JULY 3RD HU / ENG

Az előadás és az azt követő beszélgetés nyitva áll mindazok 

számára, akik be szeretnének tekinteni a roma LMBTQ emberek 

hétköznapi kihívásaiba. A többszörös diszkrimináció szemszö-

géből tárgyalja a roma LMBTQ emberek helyzetét, akik az elnyo-

más sajátos formáival szembesülnek a társadalomban – amit a 

rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és transzfóbia egy-

szerre jellemez. 

JÚLIUS 5.
Helyszín / Location: A programok pontos helyszíneiért kérjük, 
  látogass el a budapestpride.hu weboldalra.

Roma LMBTQ identitások 
– Kérdések és válaszok 

HU

Szervező:   Romaversitas

A nem mindennapi Romani Design Fashion Show-n, 

a résztvevők megcsodálhatják Varga Erika és Var-

ga Heléna ruhakölteményeit, ahogyan megkérdő-

jelezik a társadalmi nemeket. “Számomra a divat 

ugyanaz, mint írónak a szavak, festőnek a színek. A 

ruháimon keresztül tudom megfogalmazni önma-

gam és megteremteni azt a világot, amelyben szívesen élek” – 

vallja Varga Erika ötvösművész és tervező, a Romani Design öt-

letgazdája.

JÚLIUS 6.

Helyszín / Location: A programok pontos helyszíneiért kérjük, 
  látogass el a budapestpride.hu-ra

Romani Design Gender 
Fluid Fashion Show 

HU

Szervező:  Romaversitas, Romani
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JÚLIUS 7.
Helyszín / Location: A programok pontos helyszíneiért kérjük, 
  látogass el a budapestpride.hu-ra

Budapest PRIDE – Roma 
LMBTQ Kamion – élőzenével

HU

Roma Boys – David Tišer. 
(cseh és roma nyelvű film, magyar és angol felirattal)

JÚNIUS 9. | 18:00
Helyszín Location: ART+ Cinema 
 (1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.)
 Apolló Cinema 
 (4025 Debrecen, Miklós u. 1.)

Friss Hús a Pride-on 
– LMBTQ rövidfilmek
Friss Hús at the Pride 
– LGBTQ short films

JUNE 9TH | 6PM.

Jegyár / Admission fee: HUF 1,000

HU / ENG

A Friss Hús Rövidfilmfesztivál idén először külön LMBTQ blokkal 

állt elő. Fedezd fel vagy nézd újra az áprilisban vetített filmeket 

a Budapest Pride és a Friss Hús közös szervezésében 3 hely-

színen. Az ART+-ban történő vetítés után pedig le ne maradj a 

kerekasztal-beszélgetésről, amelynek során a hazai LMBTQ fil-

mek jelenlegi helyzetéről fogunk beszélgetni. Vannak jó magyar 

LMBTQ filmek? És ha nem, miért nem?

A filmeket angol felirattal vetítjük.

Szervező:  Romaversitas, Romani
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JÚNIUS 13. | 20:00

A fiúk nem sírnak  / Boys Don’t Cry
Rendező / Directed by: Kimberly Peirce / 1999

Helyszín / Location:  Bem Cinema
 (1027 Budapest, Margit krt. 5.) 

LMBTQ filmek 
a Bem Moziban  
LGBTQ films at Bem Cinema

Admission fee:  HUF 1,000

HU / ENG

13TH JUNE | 8PM.

This year the Friss Hús Short Film Festival has an LGBTQ secti-

on for the first time. Discover the films shown in April or wat-

ch them again as Budapest Pride and Friss Hús bring them to 

you at 3 venues. Don’t miss the roundtable after the screening 

in ART+, where we’ll discuss the current situation of Hungari-

an LGBTQ films. Are there good Hungarian LGBTQ films? If not, 

why not?

The films have English subtitles.

After Dawn 
Rendező: Nicolas Graux  / lengyel/ 2017 / 24 perc 
Directed by: Nicolas Graux /Belgian, Polish / 2017 / 24 min

Dylan Dylan 
Rendező:  Sylvain Coisne / francia / 2017 / 17 perc 
Directed by:  Sylvain Coisne / French / 2017  / 17 min

Hello, Stranger 
Rendező: Anthony Schatteman / belga / 2016 / 19 perc 
Directed by:  Anthony Schatteman  / Belgian / 2016 / 19 min

Liberation 
Rendező: Stefan Pellegrini  /dán / 2017 / 24 perc 
Directed by: Stefan Pellegrini / Danish / 2017 / 24 min

Anyák napja / Mother’s Day
Rendező: Vermes Dorka / magyar / 2018 / 14 perc 
Directed by: Dorka Vermes / Hungarian / 2018 / 14 min
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20TH JUNE | 8PM.

27TH JUNE | 8PM.

4TH JULY | 8PM.

A tavalyi telt házas vetítés sikerén felbuzdulva idén is jelentke-

zünk LMBTQ témájú animációs rövidfilmes válogatással, mely-

ben a legújabb kisfilmeket mutatjuk be a világ minden tájáról. 

Érkezik animáció többek közt Kanadából, Észtországból, Auszt-

ráliából és Amerikából, melyek különböző nézőpontból, de ha-

sonló érzékenységgel beszélnek személyes sorsokról és társa-

dalmi problémákról.

We had a full house last year, which inspired us to bring you a 

selection of LGBTQ-related animated short films again this year, 

presenting the most recent short films from all over the world. 

We’ll have animations from many countries, including Canada, 

Estonia, Australia and the US, all describing personal stories 

and social problems - from different aspects, but with the sa-

me sensitivity.

JÚNIUS 9. | 16:00
Helszín / Location:    ART+ Cinema 
  (1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.)

A mágikus cell bemutatja: 
LMBTQ animációk 
Mágikus cell presents: 
LGBTQ animations

JUNE 9TH | 4PM.

Jegyár / Admission fee:  HUF 1,000 

HU / ENG

Szervező / Organizer:  Budapest Pride and Dot&Line

JÚNIUS 20. | 20:00 

Órák  / The Hours
Rendező / Directed by: Stephen Daldry / 2002 

JÚNIUS 27. | 20:00

Büszkeség és bányászélet  / Pride
Rendező / Directed by: Matthew Warchus / 2014 

JÚLIUS 04. | 20:00 

A szobalány  / Ah-ga-ssi
Rendező / Directed by: Park Chan-wook / 2016 



KAPCSOLAT 
Honlap: budapestpride.hu
E-mail: info@budapestpride.hu
Facebook: facebook.com/budapestpride
Instagram: instragam.com/budapestpride
Twitter: twitter.com/budapestpride  

IMPRESSZUM
Kiadja a Szivárvány Misszió Alapítvány. 
Kiadványszerkesztés: Ave Sophia Design Studio Bt. | avesophia.hu
Arculat: AntaraCommunications | Grünczeisz Mátyás, Kósa Tamás
Megjelenik 2018 | 12000 példányszámban.

A fesztivál rendezvényeire, ha a programleírás másképp nem 
jelzi, a belépés ingyenes. Adományozni a fesztivál minden hely-
színén lehetőségetek van, keressétek önkénteseinknél ado-
mánydobozainkat!  Az ebből beérkező összeget a Budapest 
Pride programjaira fordítjuk.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A rendezők megtagadhatják a belépést a fesztivál értékeit nyíltan 

ellenzőktől. A rendezvényeken elhangzottak nem feltétlenül tük-

rözik a Budapest Pride szervezőinek álláspontját.

A Budapest Pride Fesztivált és Felvonulást a Szivárvány Misszió 

Alapítvány szervezi, ami egy önkéntes munkára épülő, államok-

tól és pártoktól független, közhasznú nonprofit szervezet. Ahhoz, 

hogy az év során még több tevékenységet tudjunk önerőből lét-

rehozni, hogy ne váljunk kiszolgáltatottá, elengedhetetlen a ti se-

gítségetek is. Ha szeretnél hozzájárulni független és fenntartható 

működésünkhöz, támogasd munkánkat egyszeri vagy rendszeres 

adománnyal az alábbi számlaszámon: OTP Nyrt. 11713005-20375733

Entrance to the events of the festival, if not otherwise indicated 

in the event description, is free of charge. We thank you for any 

donations, they will contribute to the organization of Budapest 

Pride events. Look for our donation boxes at the festival events!

We reserve the right of changing the programme.

Organizers can deny entrance to those publicly opposing the 

values of the festival. Statements made at the event do not 

necessarily reflect the views of the organizers of the Budapest 

Pride.

Információk
Information



Budapest by RainbowLink
This is the team of Rainbow Link Budapest, the alliance of tour-
ism and hospitality experts. We are a group of diversified indi-
viduals, of different sex, religion, views, background; all working 
together respectfully, in friendship and equality. Our team is an 
energetic, curious and open community, full of explorers who li-
ke to go off the beaten track and find joy in extraordinary places.

Bespoken Budapest Tour

Apart of classic sights that we pass by during the tour you get to 

know more about history and fate of LGBTQ people in Budapest 

and Hungary. We will show you hidden gems, locations and buil-

dings coherent with our theme. Get ready for an informative, mo-

ving but at the same time light bespoken tour! 

DATES: 
9th, 15th, 16th, 22nd, 23rd, 29th, 30th June and 6th July

Tours start at 11AM from Why Not Cafe (1056 Budapest, Belgrád 

rakpart 3.)

Participation fee: 55 EUR/person

Registration: info@fungarian.hu (Miki Molnár)

We have also other tours (Firewall Project, Retro Trabant Tour), 

for more information please contact us or check our tour’s face-

book-page.
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Rainbow
Party 2018

és
bemutatja:

CONCHITA WURST  •  THE BIEBERS
HERRER SÁRA  •  HORÁNYI YOULÏ 
JÓNÁS VERA  •  STEINER KRISTÓF 
TOLVAI RENI  •  OLÁH IBOLYA
FASHION SHOW by Oriflame

ALTEREGO CLUB  •  DISTRIQT
FUNHOUSE  •  OOPS |A|  •  OMOH  
ÖSZTROSOKK  •  PAPA DON'T VOGUE!
SZKAFANDER  •  VIBE  •  NYXA  •  LAU
and more...

Támogatók:

Médiapartner:

Jegyek elővételben a weboldalon.

funhousebudapest


