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„Add az arcod, add a neved!” – ezzel a jelmondattal indította útjára a tavalyi megnyitó ünnep-
ségen a fesztivált Bán Zsófia író. Már azon a héten is kiderült, hogy a kezdeményezéshez a 
közösség tagjai közül is sokan csatlakoztak, és egyre több támogató is kiállt a jogegyenlőség 
és az elfogadás mellett. A tavalyi felvonulás óta eltelt időben több ismert közéleti személyiség 
beszélt nyilvánosan saját melegségéről. Joggal remélhetjük, hogy a trend folytatódik, és egyre 
több LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer) ember számára nyílik meg a 
rejtőzködés nélküli, teljes értékű élet lehetősége.
Budapest Pride 365: most és mindennap. Idei mottónkkal azt tűztük ki célul, hogy végre ne 
csak a fesztivál hetében vagy július 5-én, a felvonulás napján legyen lehetőségünk arra, hogy 
megéljük identitásunkat, hanem az év minden napján. LMBTQ emberként ne csak a többezres, 
biztonságot nyújtó tömegben lehessünk szabadok, hanem törekedjünk arra, hogy az év összes 
napján önazonosan, identitásunkat vállalva élhessünk.
Az LMBTQ emberek támogatói számára is fontos üzenetet hordoz jelmondatunk. Bár a Budapest 
Pride Felvonulás az LMBTQ emberek egyenjogúságának ünnepe, a másokért való kiállás nem 
korlátozódhat egy napra. Mindenkinek vannak érintett rokonai, ismerősei, akkor is, ha nem tud 
róla. LMBTQ emberek vannak a kollégáink, barátaink és családtagjaink között is. Fontos, hogy 
az év minden napján kiálljunk mellettük. Emeljük fel a szavunkat a homofób vagy transzfób 
megnyilvánulások ellen minden hétköznapi szituációban! Ne tűrjük az ostoba „buzivicceket” az 
iskolában vagy a munkahelyünkön, és a családi ebédnél sem! Ne nézzük tétlenül, ahogy osztály-
társunkat szexuális orientációja és/vagy nemi identitása miatt szóban vagy tettleg bántalmazzák! 
Ne egyezzünk bele hallgatásunkkal, hogy azonos nemű párokat inzultáljanak az utcán, a tömeg-
közlekedésben! Ezzel is aktívan tehetünk a mindennapokban a diszkrimináció ellen, a jogegyen-
lőségért. Kiállásod, a hallgatás megtörése nyitott és elfogadó közeget teremt és másokat is 
szolidaritásra késztet majd!
Ezekkel a gondolatokkal köszöntök mindenkit a 19. Budapest Pride Fesztivál alkalmából. Ha 365 
programmal nem is jelentkezünk, a június 27-én kezdődő tíznapos fesztivál során színes kíná-
lattal várjuk az érdeklődőket, melyben több kiállítás, irodalmi felolvasóest, színházi előadás, 
közel húsz kerekasztal-beszélgetés és közösségi események is szerepelnek. Szinte minden 
estére jut zenei program is. A megnyitó után a Toldi mozi előterében civil DJ-zéssel köszöntjük 
a fesztivál indulását. A hét első szombatján fantasztikus hangulatú nyitóbulival várunk a 
Fogasházban. A héten Antonia Vai ad koncertet a Mika Tivadar Mulatóban, és a szokásoknak 
megfelelően a pénteki Women’s Pride-dal indulhat a hétvégi pörgés. A fesztivál legnagyobb 
érdeklődéssel kísért eseményén, a Budapest Pride Felvonuláson minden eddiginél több részt-
vevőre számítunk. A felvonulás után lesz az év legnagyobb LMBTQ-bulija, a Rainbow Party a 
Dürer Kertben, ahol több színpadon és a kertben is különleges zenékkel várunk.
Gyere el a Budapest Pride Fesztiválra és hívd el barátaidat is! Mulassunk, beszélgessünk, ünne-
peljünk együtt, és vigyük magunkkal ezt a lendületet az év többi napjára is!

Nagy Szilvia 
a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke
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A fesztivál rendezvényeire, ha a programleírás 
másképp nem jelzi, a belépés ingyenes.
Adományaitokat nagyon köszönjük, és a Buda-
pest Pride programjaira fordítjuk! Keressétek 
adománydobozainkat a fesztivál helyszínein!

Budapest Pride képekben, 
1997-2013  kiállítás
Megtekinthető június 28. és július 6. között a 
Fogasházban. Leírás a 7. oldalon.

Az én családom...  kiállítás
Gyermekrajzpályázatunk képeinek kiállítása 
megtekinthető június 28. és július 6. között a 
Kassák Múzeumban (hétfőn és kedden zárva). 
Leírás a 9. oldalon.

Transzszexualitás a 
transzparensen  kiállítás
Megtekinthető június 29. és július 6. között, 
naponta 10-től hajnali 5-ig a Why Not Café and 
Barban. Leírás a 9. oldalon.

Andrea Giuliano –  
A Meztelen Én  kiállítás
Megtekinthető a fesztivál hetében kedden, csütör-
tökön és pénteken 17:00-től 21:00-ig, szombaton 
10:00-től 13:00-ig a Kolorban. Leírás a 10. oldalon.

Bash Back!  kiállítás
Megtekinthető július 1. és 11. között az 
AnKERTben. Leírás a 11. oldalon.

Gender Bender  kiállítás
Megtekinthető július 2. és július 6. között az 
Abszolút Pálinkában. Leírás a 12. oldalon.

Berlin – Yogyakarta  kiállítás
Megtekinthető július 3. és július 10. között a Toldi 
mozi előterében. Leírás a 13. oldalon.

HIV-szűrés a Why Not 
Caféban
Június 27., péntek: 18:00–20:00 
Június 28., szombat: 18:00–20:00 
Június 30., hétfő: 18:00–20:00 
Július 1., kedd: 18:00–20:00 
Július 6., vasárnap: 18:00–20:00
Ingyenes és anonim HIV-szűréssel, illetve 
tanácsadással vár a Why Not Café and Bar. Az 
eredményt 20 percen belül megtudod.
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Abszolút Pálinka 
1075 Budapest, Kazinczy utca 52.
AnKERT 
1062 Budapest, Paulay Ede u. 33.
Apacuka 
1065 Budapest, Nagymező utca 54–56.
Bálint ház 
1065 Budapest, Révay utca 16.
Dürer Kert 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.
Fogasház 
1073 Budapest, Akácfa utca 51.
Kassák Múzeum 
1033 Budapest, Fő tér 1.
Kazán 
1066 Budapest, Ó utca 51.
Kolor 
1075 Budapest, Király utca 13.
Kossuth Lajos tér 
1055 Budapest
Tégy az Emberért Központ 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 22–24.

Margitsziget 
1138 Budapest 
Mika Tivadar Mulató 
1075 Budapest, Kazinczy utca 47.
Művelődési Szint (MÜSZI) 
1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.
Nemzeti Sírkert 
1086 Budapest, Fiumei út 16.
Nyugati pályaudvar 
1067 Budapest
RoHAM Bár 
1074 Budapest, Dohány utca 22.
Soho London Pub 
1065 Budapest, Nagymező utca 31.
Stúdió K Színház 
1092 Budapest, Ráday utca 32.
Toldi mozi 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Városliget 
1146 Budapest
Why Not Café and Bar 
1056 Budapest, Belgrád rakpart 3–4.

Helyszínek
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20:00  Toldi mozi nagyterem
Budapest Pride Megnyitó
A 19. Budapest Pride Fesztivált a hazai közélet és 
kultúra jelentős alakjai és ismert LMBTQ-személyek 
nyitják meg. Beszédet mond majd a Budapest 
Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány 
elnöke, Nagy Szilvia, és átadják a megnyitó ünnep-
ségen a Háttér Társaság díját is. A szokásoktól elté-
rően idén hétköznapra esik a fesztivál megnyitója, 
amellyel a Budapest Pride idei mottóját szeretnénk 
még jobban aláhúzni. Bár a megnyitó ünnepi alkalom, 
a hétköznapokban is fontosnak tartjuk a magunkért 
és a másokért való kiállást és az elfogadást.
Az idei fesztivál megnyitóbeszédét az ismert 
politológus, Lakner Zoltán mondja. A fiatal 
politológusnemzedék egyik legismertebb képvi-
selőjét a Haszon Magazin 2006-ban Magyarország 
100 legfontosabb embere között tartotta számon. 
Nem ok nélkül, hiszen Lakner Zoltán rendszeresen 
publikálja elemzéseit a legnagyobb példányszámú 
napi- és hetilapokban, valamint gyakran látható 
országos TV-csatornák műsoraiban is. Lakner 
Zoltán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társa-
dalomtudományi Karán oktat társadalompolitikát 
és politológiai tárgyakat. Kutatásaiban a pártok 
programjainak elemzésével és a szociálpolitika 
politikai környezetének elemzésével foglalkozik.

A megnyitón beszédet mond Heller Ágnes, filozófus, 
esztéta is. Heller Ágnes a Budapesti Iskola egyik 
legjelentősebb képviselője, világszerte elismert 
kutató. Kutatásaiban a történet- és kultúrfilozófia, 
valamint az etika kérdéseivel foglalkozik. Jelenleg 
is tanít, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
Húsznál több könyve jelent meg magyarul és külön-
böző idegen nyelveken. Munkásságáért Széchenyi-
díjjal, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel ismerték 
el. Heller Ágnes Budapest Díszpolgára.
A rendezvényen ünnepi beszédet mond Esterházy 
Péter író is, aki a magyar posztmodern irodalom 
egyik legjelentősebb, világszerte ismert alakja. 
Magyarországon legismertebb művei közé 
tartoznak a Termelési-regény (kisssregény), a 
Fuharosok, a Hrabal könyve, a Harmonia Caelestis és 
a Javított kiadás. Itthon több száz tanulmány, kritika 
jelent meg írásairól, könyveit 25 nyelvre fordították 

le. Esterházy Péter Kossuth-díjas, és számos 
irodalmi díjjal ismerték el szépirodalmi munkás-
ságát, így Márai Sándor-, József Attila-, Alföld- és 
Krúdy-díjakkal. Budapest Díszpolgára, 2006-ban 
Prima Primissima-díjat kapott.

A megnyitón fellép Oláh Ibolya előadóművész, 
zeneszerző, a Karmapirin zenekar énekesnője. 
Először 2004-ben tűnt fel a Megasztár című tehet-
ségkutató műsorban. Azóta számos oldaláról 
mutatkozott be: 2008-ban megkapta az Aida című 
musical főszerepét a Vörösmarty Színházban, 
illetve játszott a Casting minden című filmben. Eddig 
négy saját lemezt adott ki (kettő arany- és platina-
lemez). Munkáját több elismeréssel jutalmazták.
A fiatal slammer, Kemény Zsófi fellépésével tovább 
tágítja a kulturális program határait. A Mika/Kolor 
slamklub többszörös dobogós győztese, az I. Egyéni 
Országos Bajnokság különdíjasa, Kemény Zsófi 
költőként és zenészként is megmutatta már magát. 
A Budapest Pride megnyitóra készült versével a 
fesztivál idei témáját helyezi új megvilágításba.
Az est házigazdája Sütő András színész lesz. 
Legutóbb a Viharsarok című filmben volt látható 
Szabolcsként, a szexuális identitását kereső, 
Németországból hazatelepülő focistaként. Sütő 
Andrást azonban nem csak a Viharsarokból ismer-
heti a közönség. 2008 óta két filmben és közel 
harminc színdarabban láthattuk.

21:30  Toldi mozi előtér
Megnyitó after: civilek  
a dj pult mögött  buli
A megnyitó ünnepség után szeretettel várjuk az 
esemény résztvevőit egy borkóstolóra, könnyed 
beszélgetésre. Ám a kellemes nyári este nem várt 
fordulatot rejt. Civil szervezetek képviselői tőlük 
nem megszokott helyen bukkannak fel: a DJ pult 
mögött. Nem, nem tévedtek el. Amatőr DJ-ként 
fognak gondoskodni arról, hogy felcsendüljenek a 
civil szervezetek kedvenc dalai.
Résztvevő szervezetek: Amnesty International 
Magyarország, A Város Mindenkié (AVM), Krétakör, 
UCCU Alapítvány, Patent Egyesület, Budapest 
Pride
Közreműködik: Klokk
Az esemény ingyenes.

június 27., péntek

Fotó © Dan Wesker
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11:00–12:30   Tégy Az Emberért Központ
Karate WorkChop  sport
„A Harcművészetek Útja mindig udvariassággal 
kezdődik és udvariassággal végződik.” 

Ójama Maszutacu
A karate szó jelentése „üres kéz”, de több ennél: 
harcművészet, önvédelem, magabiztosság, egész-
séges életmód, mozgó meditáció. Önmegvalósítás. 
Most az Atlasz SE által biztosított biztonságos 
és LMBTQ-barát környezetben tanulhatod meg a 
karate alapjait, a különböző küzdő, önvédelmi és 
töréstechnikákat. Az Út hosszú; laza és kényelmes 
ruha javasolt!
Szervező: Atlasz SE

16:00  RoHAM Bár
Piros lapot a homo- és 
transzfóbiának!  kerekasztal-
beszélgetés és meccsnézés
Az előrejelzések szerint a nyári hónapokban töme-
geken söpör végig a futball-láz. Fontosnak tartjuk, 
hogy – miközben együtt örülünk a szép cseleknek 
és a káprázatos góloknak – növekedjen azoknak a 
csoportoknak a láthatósága is, akiket ma elnyomás 
ér a sportban. A beszélgetés során a következő 
témák rúgnak labdába: sport és LMBTQ emberek, 
társadalmi nem és reprezentáció, kampányok és 
megoldási módok.
Résztvevők: Gáldiné Gál Andrea egyetemi docens 
(Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttu-
dományi Kar), Jósa Bálint (Szubjektív Értékek 
Alapítvány), Várhelyi Enikő EuroGames szervező, 
futballista
Moderátor: Milanovich Dominika sportpszichológus
A kerekasztal-beszélgetést meccsnézés követi, 
ahol LMBTQ emberek és heteroszexuális támo-
gatóik biztonságos térben, együtt szurkolhatnak 
kedvenc csapataiknak.

17:00–19:30  Több helyszínen
Pink Budapest Séta  szabadtér
Kíváncsi vagy Budapest LMBTQ-múltjára? Érdekel, 
hol zajlott a közösség élete a dualizmus alatt, a 
Horthy-korszakban vagy az államszocializmus 
idején? A Háttér Társaság és a Hosszúlépés. 
Járunk? sétája a belváros ismerős helyszíneit 
mutatja be, melyekről sokszor nem is gondolnánk, 
hogy LMBTQ-személyiséghez vagy -eseményhez 
kötődnek.
A program ingyenes, de a részvétel regisztráci-
óhoz kötött!
Regisztrálni a http://www.hosszulepes.org/events/
pink-budapest-2/ címen lehet. Pontos részletekről 
e-mailben tájékoztatunk. Egy e-mail címről egy 
jelentkezést tudunk elfogadni.

19:00  Fogasház
Budapest Pride képekben, 
1997-2013  kiállításmegnyitó
Szabó Judit Erzsébet, Holland Katalin és 
Erdélyi Tea kiállítása
Hogy néz ki egy Budapest Pride-menet belülről? 
Tényleg csak „egy maroknyi meleg sétál az utcán, 
és kihívó ruhákban provokálja a környezetét?” 
Három fotós oszlatja el a politikai- és médiahisz-
téria keltette tévhiteket. A képeken az elmúlt évek 
felvonulásai, támogatók és ellenzők, közbuzik és 
közemberek, hangulatok, arcok, álarc nélkül, a 
kordonon belülről.

A kiállítást megnyitja: Adele Eisenstein író, szer-
kesztő, kurátor
A kiállítás megtekinthető június 28. és július 6. között.

22:00  Fogasház
Budapest Pride nyitóbuli
Egy fesztivál történetében a nyitóbuli mindig 
kiemelt jelentőségű. Az idei Budapest Pride 
esetében kihagyhatatlan! Fergeteges hangulattal 
és pörgős zenékkel, valamint a !Szkafander és a 
Deck Attack DJ-ivel várunk titeket. Töltsük meg 
mosollyal a Fogasházat! Indítsuk útjára együtt a 19. 
Budapest Pride Fesztivált!
Belépő: éjfélig 1000 Ft, éjfél után 1500 Ft
A buliból befolyó összeget a Budapest Pride Fesz-
tivál szervezésére fordítjuk.

június 28., szombat

Fotó: Erdélyi Tea
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10:00  Kassák Múzeum
Szivárványcsaládok – 
gyerekcipőben? 
beszélgetés + avantgárd játékkészítés + 
gyerekrajz-kiállítás

A program egyaránt szól szivárványcsaládok tagja-
inak és gyermekvállalás iránt érdeklődőknek. Az 
együttlét nem korhatáros: míg a nagyobbak az 
örökbefogadás magyarországi lehetőségeiről szóló 
beszélgetésen vehetnek részt, ahol a meghívott 
vendégek saját tapasztalataikról is beszámolnak, 
addig a kisebbeket avantgárd játékkészítéssel 
várjuk! Ezt követően velünk tarthatsz egy családias 
piknikre, a szabadban.
Résztvevők: Szivárványcsaládokért Alapítvány – 
Banach Nagy Milán, Faix-Prukner Csilla és Rózsa 
Krisztián
Az én családom... c. gyerekrajz pályázatunk képeinek 
kiállítása megtekinthető június 28. és július 6. között 
a Kassák Múzeumban (hétfőn és kedden zárva).
Szervezik: Budapest Pride és Szivárványcsaládo-
kért Alapítvány

16:00  Városliget, az 56-os emlékmű mögött
Iyengar Jóga  szabadtér
Az Iyengar Jóga (ejtsd „ájengár”) a hatha jóga 
egyik módszere, a még ma is gyakorló és aktívan 
tanító B.K.S. Iyengar jógamester tanítására épül, 
aki 1936-ban, 18 évesen kezdett tanítani az indiai 

Pune-ban. A módszer 
rendkívül precíz és 
intelligens. Bizton-
ságos és szisztema-
tikus fejlődést biztosít 
egyéni javítással, 
különböző segédesz-
közök használatával 
az egyéni adottsá-
gokhoz alkalmaz-
kodva. A változatos 
szekvenciák egyaránt 
fejlesztik az erőnlétet, 
stabilitást, flexibili-
tást és a koncentrá-
ciót. Kortól, nemtől 
függetlenül bármikor 
elkezdhető.

Jógamatracot, kényelmes gyakorlóruhát és vizet 
hozz magaddal a gyakorlásra!
Oktató: Ábrahám Kata (AUM Jógaközpont)

18:00  MÜSZI
Pikk Dáma  játékest
A Pikk Dáma a Labrisz Leszbikus Egyesület nyílt 
játszóklubja. Havi rendszerességgel rendezzük 
meg, és szeretettel várunk minden játékos kedvű 
érdeklődőt! Júniusban rendhagyó módon a Buda-
pest Pride Fesztivál keretei között tartjuk az estet. 
Most a MÜSZIben találkozhattok velünk, és ott 
biztosítunk számotokra különféle társasjátékokat 
és sok-sok kártyapaklit a szórakozáshoz. Akinek 
kedve van, persze saját játékot is hozhat! Gyertek és 
játsszunk együtt!
A MÜSZI a volt Corvin áruház III. emeletén található. 
Bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy zöld ajtó 
MÜSZI logóval. Csöngess, ha nincs nyitva az ajtó!
Szervezi: Labrisz Leszbikus Egyesület

20:00  Why Not Café and Bar
Transzszexualitás a 
transzparensen
Kísérlet egy problémakör széleskörű bemu-
tatására  kiállításmegnyitó

Miért tartja a társadalom jelentős része elfogadha-
tatlannak a transzszexualitást? Az elzárkózás nem 
feltétlenül a konzervatív látásmódból következik – 
inkább a viszolygásból és az idegenkedésből fakadó 
tájékozatlanság eredményezi.
Aranyi Flóra képein a transzszexuálisok belső vívó-
dásának pszichológiai feszültsége jelenik meg. Nem 
a szimpátia kiváltása a cél: a transzszexualitást 
mint tényt mutatja be. A fogalom tisztázása mellett 
a transzszexuális létállapot kiváltotta testi, lelki és 
társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet.
A kiállítást Mucsi Emese kurátor és művészeti író 
nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető június 29. és július 6. 
között, naponta 10-től hajnali 5-ig.

június 29., vasárnap

Aranyi Flóra: Viselt dolgok, 2012
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18:00–20:00  RoHAM Bár
„Milyen buzi az, akinek 
nincs iPhone-ja?”
Avagy a buzik és a fogyasztói kultúra 
 műhelybeszélgetés
Hogy lettek a drága, márkás termékek a melegség 
ismérvei? Van-e kapcsolat meleg identitás és anyagi 
helyzet között? Mi a cégek szerepe a melegségről 
alkotott képünk kialakításában? Mi a pinkwashing? 
Képi és szöveganyagokon kívül a ti élményeitek 
segítségével próbálunk közelebb kerülni a buzi 
fogyasztói kultúra megértéséhez.
Vezeti: Buzi Újhullám

19:00–20:30  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Transznemű emberek 
erőszak elleni védelme 
 műhelybeszélgetés
A „ProTrans – A kelet-európai transznemű emberek 
erőszak elleni védelme” nemzetközi projekten 
keresztül mutatjuk be a transz* emberek és közös-
ségek hatásosabb erőszakkal szembeni védel-
mének eszközeit és lehetőségeit. Válaszokat kíná-
lunk arra, hogyan ismerjük fel a transzfób eseteket, 
hogyan gyűjtsük őket, és miként léphetünk fel az 
incidensek és az előítélet-bűncselekmények ellen.
Vezeti: Transvanilla Egyesület

19:00 és 22:00  Stúdió K Színház
Mark Ravenhill: 
Állampolgársági ismeretek 
 színház
A Zsámbéki Színházi Bázis és a Manna közös 
produkciója

A felszínen a drogokról és szexualitásról szóló 
előadás olyan tabunak számító témákkal foglal-
kozik, mint az egyén saját szexuális orientáció-
jának megismerése és megélése, a kirekesztettség 
és a gyerekek egymás közti kegyetlensége – egy 
(osztály)közösségen belül.
Ivanics Tamás, az előadás főszereplője, alakítá-
sáért a legjobb férfi színésznek járó díjat nyerte el 
a Kaposvári Biennálén.

Rendező: Tengely Gábor Szereplők: Ivanics Tamás, 
Spiegl Anna, Fige Attila, Mohácsi Norbert, Viktor 
Balázs e.h., Krajcsi Nikolett, Gergely Rozália, 
Kerkay Rita e.h., Tanár: Pál András, Jósnő: Nagy 
Mari / Vándor Éva, Férfi: Bercsényi Péter
Jegyár: 2500 Ft

20:00  Kolor
Andrea Giuliano –  
A Meztelen Én
kiállításmegnyitó + zene + metaszínház
A készen kapott nemi 
szerepek és a társa-
dalmilag elvárt helyes 
viselkedés közepette 
néha elfelejtjük, hogy 
meztelenül születtünk, 
és teljesen természetes 
a közvetlen, dogmáktól 
mentes interakció, 
intimitás és vonzódás 
megélése és ábrázo-
lása, ahogy a meztelen 
én megtapasztalása és 
bemutatása is. Külö-
nösen a queer férfiak 
esetében az elme előíté-
letektől és bináris struk-
túráktól való megsza-
badítása elindíthat egy 
önfelfedezési folyamatot, 
amely dekonstruálja a 
rájuk kényszerített és 
szexuális orientációtól függetlenül elvárt férfi imázst 
– tán egy lépés ez a nemi egyenlőség felé?
A kiállítás megtekinthető a fesztivál hetében kedden, 
csütörtökön és pénteken 17:00-től 21:00-ig, szom-
baton 10:00-től 13:00-ig.

20:00  Abszolút Pálinka
lmbtQuiz  vetélkedő
Azt hiszed, okos vagy? Mindig mindent jobban 
tudsz a barátaidnál? Ismered az LMBTQ-témájú 
művészetet, történelmet, irodalmat, filmeket és az 
LMBTQ-hírességeket vagy csak szeretnéd megis-
merni ezeket? Jelentkezz csapattal vagy csatlakozz 
másokhoz a kultura@budapestpride.hu címen vagy 
a helyszínen, és játssz velünk!

június 30., hétfő

Programok / június 30., hétfő

Fotó: Kállai-Tóth Anett

Antonia Vai
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17:00–18:30  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Tények és tévhitek az új 
Ptk.-ról  műhelybeszélgetés
2014. március 15-én hatályba lépett a komoly 
vitákat kiváltó új Polgári Törvénykönyv. Tényleg 
megszünteti a bejegyzett élettársi kapcsolat intéz-
ményét? Vagy éppenhogy bővíti az azonos nemű 
párok jogait? Meghívott vendégeink segítségével 
könnyen emészthető, játékos formában ismertetjük 
meg az új Ptk. legfontosabb változásait.
Szervezi: Háttér Társaság

18:00–19:30  Bálint ház – Salom klub
Feminista szemmel a 
prostitúcióról  műhelybeszélgetés
Mi a prostitúció? Munka, szórakozás, közegészség-
ügyi probléma, emberi jogi jogsértés? Más-e ez a 
probléma az LMBTQ-közösségben, mint a társa-
dalom többi részében? A workshop során szakértők 
és segítő szakmák képviselői beszélgetnek a prosti-
túció és a patriarchátus kérdésköréről.
Résztvevők: Balogh Lívia és Betlen Anna (MONA), 
Szil Péter és Kuszing Gábor (Stop-Férfierőszak 
Projekt)

18:00  Tégy az Emberért Központ
Szivárványszínű 
patchwork-zászló 
készítése  műhely
Hozz magaddal otthonról egy olyan egyszínű ruhát 
vagy ruhadarabot, amelyik a szivárvány egyik 
színében pompázik. Varrjuk össze ezeket közösen 
egy szivárványszínű zászlóvá. Miközben készül a 
mű, mesélj Te is egy sztorit a többieknek a ruha-
darab vagy saját történetedről. Az elkészült zászlót 
büszkén vihetjük majd a hétvégi Budapest Pride 
Felvonuláson.
Érkezés: 18:00 és 19:00 óra között
Szervezik: Takács Mari és a Labrisz Leszbikus 
Egyesület

19:00  Apacuka
III. Fejezet  irodalom
Egy budapesti kávéházban volt a felolvasás. Kicsit 
késve érkezett, gyorsan egy pohár bort rendelt 
a pultnál, és sűrű bocsánatkérések közepette 
csendben leült egy fal melletti székre. Innen pont 
rálátott az Ingres képre és kedvenc szerzőire, Lovas 
Nagy Annára és Nádasdy Ádámra. Még Erdős 
Virág is eljött; épp a végére ért egy gondolatnak, 
amikor Veiszer Alindának, az est moderátorának 
váratlan kérdésére reagálva felpillantott a köny-
véből, zavartan, összevont szemöldökkel babrálta 
kicsit mellényének gombját, majd hirtelen felderült 
arccal, mindenki legnagyobb meglepetésére...
Kíváncsi vagy a folytatásra? Gyere el és fejezd be 
velünk együtt a félbehagyott mondatokat!

19:00–21:00  RoHAM Bár
Aszexuális 
bingó  műhelybeszélgetés
Kik azok az aszexuálisok, és milyen az életük a 
queer-tereken belül és kívül? Mi köti őket az LMBTQ-
csoportokhoz, a feminizmushoz, a gender alapú 
diszkriminációhoz? Mivel hágja át az aszexualitás 
a társadalmi normákat, és mit szól ehhez a társa-
dalom? Interaktív beszélgetés az aszexualitásról 
és interszekcionális határterületeiről dramatikus 
elemekkel és filmvetítéssel.
Vezeti: Balta Flóris aszexuális és transz* aktivista

19:00–20:30  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Kisebbségben lenni 
 műhelybeszélgetés
Kerekasztal-beszélgetés kisebbségi (roma, 
zsidó, fogyatékossággal élő, hajléktalan, LMBTQ) 
csoportok képviselőivel. Vannak-e a kisebbségi 
identitásaink megélésében fontos átfedések, 
melyek azok? Mindig hátrányos helyzetet jelent-e a 
kisebbségi lét? Mit tehetünk a tévhitek oszlatásáért?
Moderátorok: Orsós Sándor roma aktivista (Urtak), 
szociális munkás, Kövesi Györgyi LMBT aktivista 
(Labrisz Leszbikus Egyesület), emberi jogi tréner

19:00  AnKERT
Bash Back!  kiállításmegnyitó

Gáspár Olivér kiállí-
tásának célja, hogy az 
LMBTQ-közösségben is 
perifériára szorult queer-
rétegnek prezentációs 
felületet biztosítson, 
rávilágítva arra is, hogy 
a queer mint fogalom 
mennyire nem behatá-
rolt a napi szóbeszédben. 
Képeivel igyekszik leszá-
molni a férfi vagy nő, 
hetero- vagy homoszexu-
ális felosztás sztereotípi-
áival, és rávilágítani arra, 

hogy a valamelyik oldal melletti végleges állásfog-
lalás a legkevésbé sem kötelező jellegű.
A kiállítás megtekinthető július 1. és 11. között.

21:00  Mika Tivadar Mulató
Antonia Vai-koncert  zene
Antonia Vai magyar származású, Svédországban 
született, de egy ideje Budapesten élő svéd énekes/
dalszerző. Itthon rövid idő alatt nagy sikereket ért el 
az underground zenei életben. Jórészt angol nyelvű 
dalaiban – melyek mindegyike egy-egy szenvedé-
lyes történet – a soul stílus keveredik jazz- és folk 
elemekkel. Vigyázat: ebben a zenében megmártózni 
nem, csak alámerülni lehet. Azt hiszed, túlzok? 
Nem voltál még Antonia Vai-koncerten?
A koncert ingyenes, a befolyt adományokat a fesz-
tivál programjaira fordítjuk.

július 1., kedd
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17:00–19:00  Bálint ház – Maceszgombóc terem
LMBT+ jogok az 
egészségügyben 
 műhelybeszélgetés
Neked is kellett már magyarázkodnod, amikor a 
párodat látogattad a kórházban? Kerültél már olyan 
megalázó helyzetbe, hogy nem adhattál vért, mert 
azonos nemű a partnered? Volt már, hogy HIV-
tesztet akartak csináltatni, mert kiderült, hogy 
meleg vagy? Unod, hogy az egészségügy packázik 
veled? Gyere el a TASZ jogtudatosító foglalkozására 
és állj ki a jogaidért Te is!
Vezeti: Társaság a Szabadságjogokért

18:00–20:00  RoHAM Bár
Élőkönyvtár
Gyere és beszélgess kisebbségi emberekkel 
életükről, tapasztalataikról! Az élő könyvek olyan 
személyek, akik nap mint nap találkoznak sztereotí-
piáinkkal, előítéleteinkkel. Roma, hajléktalan, femi-
nista, volt szerhasználó, látássérült, végtaghiányos, 
vagy LMBTQ emberek. A kölcsönzések után beszél-
getünk egy tanárnővel, aki többször meghívta már 
az élőkönyvtárat, a szervezőkkel és a „könyvekkel”.
Vezeti: Szimpozion Egyesület

19:00–20:30  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Nők egymás közt
Milyen a leszbikus szex a mindennapja-
inkban?  műhelybeszélgetés
Beszélgessünk igényeinkről, tapasztalatainkról, 
amelyeket a nőkkel való szexualitásban megélünk 
vagy megélni szeretnénk. Mi kell a jó szexhez, 
mennyire fontos a tapasztaltság, nyitottság tartós 
vagy alkalmi kapcsolatainkban? Ismerjük meg 
élményeinket – akár csak magunkban, akár a többi-
ekkel megosztva. A workshop csak nők és transz 
emberek számára nyitott, de kezdőket és haladókat 
egyaránt várunk.
Vezetik: Lászlóffy Julianna pszichológus, Turai 
Katalin Ráhel szociológus, Gender studies 
doktorandusz

19:00  Abszolút Pálinka
Gender Bender kiállítás és 
Rapid-Tali  kiállításmegnyitó + játék
Holland Kati „harmonika” fotóinak célja, hogy 
megkérdőjelezzék a bináris társadalmi nemi kategó-
riákat. (A képek korábban láthatók voltak a TGEU-n, 
Budapesten 2014 májusában és a Fluid kiállításon, a 
WorldPride 2014 keretében, Torontóban).
A kiállítás megnyitója után Rapid Tali – szexu-
ális orientációtól vagy nemi identitástól független 
találkozási lehetőség, egy biztonságos, LMBTQIA 
környezetben. Legyél az, aki lenni akarsz!
A TransVanilla Egyesülettel együtt szervezve.
A kiállítás megtekinthető július 2. és július 6. között.

20:00  RoHAM Bár
Töltőtoll koptatók klubja 
 irodalom
Pályázatot hirdettünk amatőr íróknak, költőknek 
LMBTQ-témában. A Queer Kiadó szerkesztő-
iből álló zsűri – Balogh Eszter, Sós Dóra és Tálos 
Barbara – kiválasztotta a legjobbakat!
Várunk a közönség soraiba, ha érdekelnek az alter-
natív hangok, ha fontosnak tartod az új tehetségek 
felfedezését, ha részt vennél a közönségdíjazott 
kiválasztásában vagy eddig ismeretlen műveket 
hallgatnál meg a témában.

20:00  Mika Tivadar Mulató
OpenMic!
Szabad mikrofon est  zene+játék
A színem általában fekete. Néha állványon vagyok, 
ilyenkor sokat babrálnak, hogy a megfelelő magas-
ságba kerüljek. Máskor jól megpörgetnek, de 
legtöbbször kézben tartanak. Meg is kocogtatnak, 
hogy hallják: működöm. Igen, nem árt bekapcsolni. 
Ha zenélnél, énekelnél, szavalnál, én felerősítem 
a hangodat. Mert én egy szabad mikrofon vagyok. 
Lépj fel ide hozzám a színpadra és mutasd meg a 
benned rejlő előadóművészt! Minden fellépésnek 
örülök!
Jelentkezz a openmic@budapestpride.hu e-mail 
címen, vagy a helyszínen. Várlak!

július 2., szerda

Holland Kati: Cím nélkül, 2014
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17:00–19:00  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Coming In
Avagy a befogadói oldal  drámapedagógiai 
műhely
„Meleg vagyok. – mondta a lány... és az apján átfu-
tott a világ.” Milyen a coming out a befogadó olda-
láról? Az LMBTQ emberek hosszú ideje küzdenek 
a megértésért. A befogadót hogyan tudjuk megér-
teni? Meg lehet érteni akár a meg nem értést is? 
A workshopon játszani, beszélgetni fogunk a coming 
out szituációjáról, a „másik oldalra” fókuszálva, 
hogy új kérdéseket, más nézőpontokat találjunk.
Résztvevők: legfeljebb 20 fő (további érdeklődők 
megfigyelőként vehetnek részt)
Vezetik: Bakonyvári L. Ágnes és Márton Gábor 
Csaba (Civil Kurázsi program)

18:00–20:00  Kazán
Gyűlölet nélküli iskola
Az LMBTI embereket sújtó diszkrimináció és 
a homo- és transzfób gyűlölet-bűncselekmé-
nyek középiskolai tanítása  műhelybeszélgetés
Képzett pedagógusok segítségével könnyen 
formálható lenne a diákok gondolkodása és tuda-
tosítható lenne bennük, hogy a tolerancia és elfo-
gadás az év minden napján rendkívül fontos. A 
gyűlöletbűncselekmények témája nem nélkülöz-
hető az oktatásban, hiszen kiemelten fontos, hogy a 
diákok megtanuljanak figyelemmel és megértéssel 
fordulni embertársaik felé.
Vezetik: Pénzes Judit és Demeter Áron (Amnesty 
International Magyarország)

18:00–21:00  RoHAM Bár
A térbeli és társadalmi 
kirekesztés metszéspontjai
Workshop a hajléktalan és LMBTI emberek 
jogairól műhelybeszélgetés
Hogyan függ össze a térbeli kirekesztés a társa-
dalmi kirekesztéssel? Milyen akadályokkal 
küzdenek a hajléktalan emberek Magyarországon? 
Hogyan érinti a térbeli kirekesztés az LMBTI embe-
reket? Kezdjünk el közösen gondolkodni ezeken a 
kérdéseken, és megismerjük a kirekesztés külön-
böző formáit történeteken, egy szituációs játékon, 
egy rövid előadáson és közös megoldáskeresésen 
keresztül.
Vezetik: A Város Mindenkié csoport aktivistái

18:30  Toldi mozi előtér
Berlin – Yogyakarta
A szexuális kisebbségek ellen elkövetett 
hitleri terrortól napjaink emberjogi helyze-
téig kíállításmegnyitó
A lengyel Campaign Against Homophobia (KPH) 
plakátkiállítása az emberiség tragédiájaként emlé-
kezetünkben élő hitleri rezsim tetteinek feltárá-
sával és a szexuális kisebbségek ellen elkövetett 

bűneinek, valamint az azokra való reflexióknak 
a bemutatásával teret ad a megismerésnek és 
a feldolgozásnak. Személyes élmények mellett 
olyan újonnan megszülető, nemzetközi dokumen-
tumokkal találkozhatunk, mint az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata vagy a Yogyakarta Alapelvek, 
mely a szexuális orientációval és a nemi identitással 
kapcsolatban deklarálja az alapvető emberi jogok 
alkalmazásának – a környezetünkben sem mindig 
ismert – nemzetközi normáit.
A kiállítást Gregory Czarnecki, az OSF Emberi Jogi 
Programjának LMBTI jogokért felelős munkatársa 
nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető július 3. és július 10. között.

19:00–20:30  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Mozaik Közösség
nyílt alkalom  vallás
LMBTQ és keresztény? Egyszerre? Ha kíváncsi 
vagy, hogyan lehet LMBTQ emberként a keresztény-
séget (vagy keresztényként az LMBTQ-identitást) 
megélni, akkor gyere el a nyílt alkalmunkra, ahol 
egy kis ízelítőt kaphatsz abból, kik vagyunk, és 
hogyan működik a közösségünk. Szeretettel várunk!

20:00  Kolor
Viharsarok  filmvetítés
magyar, angol felirattal, 2014, 105 perc
Tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott!

Szabolcs Bernarddal együtt egy német futballcsa-
patban játszik, szobatársak, legjobb barátok. Egy 
vesztes mérkőzés és csúnya vita után Szabolcs 
átgondolja életét és hazamegy Magyarországra 
az egyszerűbb élet reményében. Hazatérése 
után hamarosan találkozik Áronnal és kölcsönös 
vonzódás alakul ki a fiúk között, amikor Szabolcsot 
váratlanul felhívja Bernard, hogy Magyarországra 
érkezett...
Rendező: Császi Ádám
Szereplők: Sütő András, Varga Ádám, Sebastian 
Urzendowsky
Szervezik: Kolor Kinema, Budapest Pride

július 3., csütörtök
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16:00–20:00  Bálint ház – Nagyterem
Civil Aktivitásra Fel!  civil falu
Garantált inspiráció! Civil szervezetek, jogvédők, 
érdekképviseleti csoportok egy helyen. Mindig is 
érdekelt, mivel foglalkoznak pontosan a magyar-
országi civil szervezetek? Gyere a Bálint házba a 
Budapest Pride felvonulás előestéjén, és faggasd ki 
az aktivistákat munkájukról. LMBTQ-szervezetek, 
hajléktalan, roma, nőjogi és más kisebbségi érdek-
védők várnak téged is szeretettel.

18:00–20:00  RoHAM Bár
365 nap lelki segítés 
 műhelybeszélgetés
Hogyan nyújt támaszt a HIV-pozitív állapot elfo-
gadásában a HIV-vonal? Kit céloz meg a chates 
segítés? Hogyan teremtődik bizalmas légkör a hívó 
és az operátor között? Hogy működik a Személyes 
Segítő Szolgálat? Ezekkel a kérdésekkel várunk 
benneteket, hogy bemutassuk a Háttér Társaság 
mentálhigiénés segítési módjait.
Kérdéseiteket előzetesen is várjuk a 365nap@
hatter.hu címre.
Szervező: Háttér Társaság

18:00–20:00  Bálint ház – Nagyterem
Transzparenskészítő 
workshop  műhely
Tudod már, milyen táblával akarsz vonulni a Buda-
pest Pride Felvonuláson? Tele vagy szellemes kife-
jezésekkel és ütős szlogenekkel? Élvezd ki a közös 
alkotás örömét a transzparenskészítő workshopon. 
Hozd az ötleteidet, mi adjuk a nyersanyagot. Készü-
lődjünk együtt a másnapi felvonulásra!

18:30–20:30  Bálint ház – Maceszgombóc terem
Az identitás 365 napja 
 önismereti műhely
Az identitás igazi kaleidoszkóp, nem csupán a nemi 
és szexuális sokféleséget leíró betűk szaporodtak 
meg az LMBTQ(IIA) szóban, de annak tere is egyre 
bővül, miként értelmezhetjük saját magunkat. Az 

önazonosság pedig sosem befejezett építmény – 
365 napon át kérdőjelezhetjük meg és teremthetjük 
újra. A műhelyen közös, egymást támogató munkára 
számíthatsz, játékos és intenzív gyakorlatokkal.
Maximális létszám: 32 fő
Vezetik: Faix-Prukner Csilla, Rózsa Krisztián pszi-
chológusok (Affirmatív Pszichológia Műhely)

19:00  Soho London Pub
Minden nap egy újabb lépés
Nyílt táncóra a Charme Táncklubbal tánc
A tánc felszabadít, és színt visz a hétköznapokba. 
Ha szeretnél lányként vezetni vagy fiúként követni, 
az azonos nemű társastáncban megélheted valódi 
önmagadat. Hozd a párod vagy gyere szólóban vagy 
a barátaiddal, és éld át szabadon a tánc örömét egy 
támogató LMBTQ-közösségben nap mint nap.
A táncóra után latin és standard zenékre próbálgat-
hatod az újonnan tanult lépéseket. A buli folytatódik 
a fergeteges Women’s Pride-dal.
A belépés ingyenes.

21:00  AnKERT
# slam poetry  irodalom
előadóművészet és költészet is. ez a slam. poetry. 
vajon mit akar mondani a művész? társadalmi 
kérdésekről, emberi kapcsolatokról, kényes 
témákról, hétköznapokról. igen, pont azokról. 
ráadásul nem is akárhogyan! a nyelv bravúrjait 
kihasználva, ülve, állva, járva, játszva, slamtől 
slambe – szépítés nélkül. figyelem! egyéni hangok 
és személyes vélemények gyűjtőtere, a legjobb 
hazai slammerekkel.

22:00  Soho London Pub
Women’s Pride  buli
A Budapest Pride és az Ösztrosokk közös leszbikus 
bulija az Ösztrosokk best of zenéjével és csábító 
italakciókkal! Beszélgess, mulass, táncolj hajnalig 
három emeleten! Hangolódjunk együtt a másnapi 
felvonulásra egy fergeteges estével!
Érkezz korán, mert a hely befogadóképessége 
korlátozott!
Belépő: éjfél előtt 1000 Ft, éjfél után 1500 Ft

július 4., péntek
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10:30–12:00  Bálint ház nagyterem
LMBTQ-barát zsidó 
istentisztelet  vallás
A 2012-es és a 2013-as Budapest Pride-on törté-
nelmi pillanatoknak lehettünk tanúi: három befo-
gadó zsidó hitközség deklaráltan kiállt az LMBTQ-
közösség mellett egy hagyományos szombat reggeli 
sábát sáchárit szertartás keretében. A rendezvény 
idén is nyilvános; zsidókat, LMBTQ-embereket és 
barátaikat egyaránt várjuk! Férfi vendégeinket 
fejfedő viselésére kérjük, női résztvevőinket báto-
rítjuk erre.
Vezeti: Langer Ármin, a berlini Abraham Geiger 
Kolleg rabbinövendéke
Támogatók: Bét Orim Reform Zsidó Hitközség, Dor 
Hadas Közösség, Mózes Ház, Szim Salom Prog-
resszív Zsidó Hitközség

15:00  Kossuth Lajos tér az Alkotmány utcánál
Budapest Pride Felvonulás
15:00 Gyülekező a Kossuth Lajos téren, az Alkot-
mány utcánál 
16:00 Indulás
Idén is várunk mindenkit a Budapest Pride Felvo-
nulásra! Vonuljunk több ezren Budapest belváro-
sában zenével, kamionokkal, transzparensekkel 
és lufikkal, együtt ünnepelve a sokszínűséget és a 
szolidaritást!
Budapest Pride 365: Most és mindennap
Fontosnak tartjuk, hogy az LMBTQ emberek és más 
elnyomott csoportok tagjai az év minden napján, 
az ország minden szegletében biztonságban 
érezhessék magukat. Teremtsünk együtt egy 
olyan társadalmat, amelyben nincs helye semmi-
féle nőgyűlölő, rasszista, homofób és transzfób 
megnyilvánulásnak. Nincs helye az otthonokban, 
az iskolákban, a munkahelyeken, a kórházakban, a 
Parlamentben és az utcán sem!
Éld át (újra), hogy milyen egy felszabadult, jókedvű, 
büszke tömeg részének lenni. A valahová tartozás 
érzése, a közös értékekbe vetett hit, a felvonulás 
lendülete olyan erőt ad, amit az év 365 napjára 
elraktározhatsz és amelyhez mindig visszatérhetsz, 
ha nehezebb élethelyzettel találod szembe magad. 
Gyere el most, de állj ki önmagadért és másokért 
mindennap!
Csatlakozás: A felvonuláshoz csak a gyülekezési 
helynél, a Kossuth Lajos tér és az Alkotmány utca 
találkozásánál tudsz csatlakozni, az indulás után 
már nem, ezért fontos, hogy lehetőleg 15:00 és 
15:45 között érkezz!
FIGYELEM! A felvonulással kapcsolatos praktikus, 
folyamatosan frissülő információkért, a megköze-
lítés részleteiért figyeld Facebook oldalunkat vagy 
látogass el honlapunkra.
Gyere el munkatársaiddal, barátaiddal, pároddal, 
családtagjaiddal! 

Hozz magaddal lufit, zászlót, sípot, dobot, transz-
parenst! Számítunk a hőségre, így legyen nálad 
naptej, sapka és megfelelő mennyiségű víz!
A rendezvényt a rendőrség biztosítja. A felvonulók 
biztonsága érdekében a beléptető kapuknál ellen-
őrzünk mindenkit: megnézzük a táskákat, csoma-
gokat. A beléptetés időigényessége miatt megérté-
sedet és türelmedet kérjük.
Tilos szúró-vágó eszközt, fegyvert és a testi épség 
megsértésére alkalmas egyéb eszközt a rendez-
vényre hozni. A felvonulást nyíltan ellenzőktől, 
illetve az azt megakadályozni kívánóktól megta-
gadjuk a belépést.
A rendezvény ideje alatt, ha bármilyen kérdésed 
vagy problémád van, keresd a Budapest Pride 
önkéntes menetkísérőit, akik feliratos láthatósági 
mellényben lesznek. Kérünk, fogadd meg tanácsa-
ikat és kéréseiket! Együttműködésedet köszönjük.
Segíts a felvonulás lebonyolításában! Jelentkezz az 
onkentes@budapestpride.hu címen!

18:00–20:30  Városliget
Budapest Pride Piknik

Tarts velünk a felvonulást követő pikniken a Város-
liget fáinak árnyékában. Beszédet mond többek 
között Ulrike Lunacek, az Európai Parlament LMBT 
Intergroupjának tagja; Gulyás Márton, a Krétakör 
ügyvezetője, a Humán Platform aktivistája; Svetlana 
Zakharova, orosz LMBTQ-aktivista, az Orosz LMBT 
Hálózat PR menedzsere; és Milanovich Dominika, 
a Budapest Pride sajtószóvivője. A hangulatról a 
Barcsay Jenő emlékzenekar és a Lashe Shave 
zenekar gondoskodik.

22:00  Dürer Kert
Rainbow Party  buli
Ismét eltelt egy év, és elérkezett az év legna-
gyobb LMBTQ bulija, a várva várt Rainbow Party! 
Gyere el Te is szombat este, a felvonulás után a 
Dürer Kertbe, ahol szabadtéri és kültéri bulival, VJ 
show-val, italakciókkal, pingponggal és szuperjó 
társasággal várunk Titeket! Ünnepeljük meg együtt 
a közösségünket és az idei Budapest Pride Fesztivál 
és Felvonulás sikerét!
Nagyterem: Nathaan (club dance) & VJ thebakerman
Kert: Yinna & AndroPauza BrB Mettyu – Illegal DJs
Érkezz korán, hogy elkerüld a sorban állást! A 
buliból befolyó összeget a Budapest Pride Fesztivál 
szervezésére fordítjuk.
Belépő: éjfélig 1000 Ft, éjfél után 1500 Ft

július 5., szombat

Fotó: Környei Szabrina
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8:15  Nyugati pályudvar
Atlasz–VándorMások 
gyalogtúra  szabadtér
A pesti felvonulást kövesse börzsönyi kivonulás! 
Csatlakozz a VándorMások gyalogtúrájához. Tapasz-
tald meg az erdők ölelését, a sziklaperemekről eléd 
táruló táj varázsát, a kaptatók végén átélt boldog 
büszkeséget. Húzz strapabíró cipőt, öltözz réte-
gesen, esőre is számítva, csomagolj enni-, inni-
valót. 14,5 km távra, 535 m emelkedőre és 2790 Ft 
útiköltségre számíts. Este ¼7-re itthon is leszünk.
Találkozás: 8:15-ig Budapest–Nyugati pályaud-
varon, a pénztárcsarnok közepén
Túravezető: Gazsi (06-30/210-23-29)

14:00  Margitsziget
Labrisz Piknik  szabadtér
A Labrisz Leszbikus Egyesület idén is megren-
dezi immár hagyománnyá vált vasárnapi piknikjét. 
Gyertek, töltsünk együtt a felvonulás utáni napon 
egy kellemes délutánt pihenéssel, játékkal, 
beszélgetéssel.
A margitszigeti Holdudvar utáni első nagy réten 
keresd a Szivárványt!

16:00  Nemzeti Sírkert
Kertbeny Károly 
síremlékének 
megkoszorúzása
2002. június 29-én közadakozásból állított sírem-
léket a magyar LMBTQ-közösség Kertbeny 
Károlynak (1824-1882), a magyar származású 
írónak, újságírónak, műfordítónak, tizenkilencedik 
századi „melegjogi aktivistának”, a „homoszexu-
ális” szó megalkotójának. A Kerepesi temetőben 
álló gránitoszlopot idén is megkoszorúzzuk. Gyere 
el te is, tisztelegjünk együtt Kertbeny Károly emléke 
előtt!
Szervező: Háttér Társaság

22:00  Why Not Café and Bar
Karaoke a Why Not Caféban
Gyere el, és karaokezzunk együtt a Budapest Pride 
zárónapján, a Belgrád rakparti Why Not Café and 
Barban. Énekeld velünk minden idők legjobb sláge-
reit. Akció: 3*4 cl jager 990 HUF.
Vendégünk vagy egy retro zsíroskenyérre!

július 6., vasárnap
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9:30pm  Toldi Cinema lounge
Opening Afterparty: 
Activists behind the DJ 
booth  party
After the opening ceremony we invite all our dear 
guests to the lounge of the Toldi Cinema where 
they can taste some good wine and participate 
in informal conversation. But the lovely summer 
evening has an unexpected twist in it. The repre-
sentatives of various NGO’s will appear in a place 
where you’d least expect it: behind the DJ booth. I 
know what you’re thinking... but they’re actually in 
the right place: as DJs, it’ll be their task to make 
sure that the favorite songs of their organizations 
are played throughout the night.
Participating organizations: Amnesty Inter-
national Hungary, The City is for All (AVM), 
Krétakör, UCCU Foundation, Patent Association, 
Budapest Pride
Contribution by Klokk

11am–12:30pm  Tégy Az Emberért Központ
Karate WorkChop  sports
“The Martial Arts way begins and ends with 
courtesy.”

Masutatsu Oyama
The word karate means “empty hand”, but karate 
is much more: martial art, self-defense, confi-
dence, healthy lifestyle, moving meditation. Self-
expression. The Atlasz SE provides you a safe and 
LGBTQ-friendly environment to learn the basics 
of karate, the different fighting, self-defense and 
breaking techniques. The Way is long; loose and 
comfortable clothing is advised!
Organized by Atlasz SE

7pm  Fogasház
Budapest Pride in Photos, 
1997-2013  exhibition opening
Photos by Judit Erzsébet Szabó, Katalin 
Holland and Tea Erdélyi
What is a Budapest Pride March like “from the 
inside”? Is it really just a “handful of gays walking 
on the street in provocative clothes”?
Three photographers seek to dissolve delu-
sions aroused by hysterical political views and 
media. The photos of many years show marches, 
supporters, opponents, ordinary gays and ordi-
nary others, impressions, faces unmasked, from 
within the cordons.
The exhibition will be opened by writer, editor and 
curator Adele Eisenstein.
The exhibition runs from June 28 through July 6.

Admission to Budapest Pride events is free unless 
otherwise noted.
We thank you for your donations! Look for 
our donation boxes at the festival venues! All 
proceeds go to fund Budapest Pride.

Budapest Pride in Photos, 
1997-2013  exhibition
The exhibition runs from June 28 through July 6 at 
Fogasház. See p. 18 for description.

My family...  exhibition
The children’s drawings can be viewed from June 
28 through July 6 at Kassák Museum (closed on 
Monday and Tuesday). See p. 19 for description.

Transsexuality on a 
banner  exhibition
The exhibition is open from June 29 through July 
6 from 10–5am at Why Not Café and Bar. See p. 19 
for description.

Andrea Giuliano –  
The Naked Self  exhibition
The exhibition can be viewed Tue/Thu/Fri 5–9pm, 
Sat 10am–1pm of festival week at Kolor. See p. 19 
for description.

Bash Back!  exhibition
The exhibition runs from July 1 through July 11 at 
AnKERT. See p. 20 for description.

Gender Bender Exhibition 
 exhibition
The exhibition runs from July 2 through July 6 at 
Abszolút Pálinka. See p. 20 for description.

Berlin – Yogyakarta  exhibition
The exhibition runs from July 3 through July 10 
at Toldi Cinema lounge. See p. 20 for description.

HIV screening at Why Not 
Café
Friday, June 27: 6–8pm 
Saturday, June 28: 6–8pm 
Monday, June 30: 6–8pm 
Tuesday, July 1: 6–8pm 
Sunday, July 6: 6–8pm
Free and anonymous HIV screening at Why Not 
Café and Bar. Get your results in 20 minutes.

Friday, June 27

Saturday, June 28

Ticket Information

Multi-Day Events
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10pm  Fogasház
Budapest Pride Opening 
Party  party
In the history of the Budapest Pride festivals the 
opening party has always carried a special signifi-
cance. Don’t miss this year’s Opening Party! It’s a 
must! We welcome you with crazy party mood, great 
music and the DJ’s of !Szkafander and Deck Attack. 
Let’s fill Fogasház with smiling faces! Let’s launch 
this year’s Budapest Pride together!
Tickets: HUF 1,000 until midnight, HUF 1,500 after 
midnight. All proceeds will go to fund the festival.

10am  Kassák Museum
My family...  workshop + game
Avantgarde game fabricating workshop for 
kids. Because playing is fun!
The children’s drawings can be viewed from June 
28 through July 6 (museum closed on Mon and Tue).

4pm  Városliget, behind the 1956 monument
Iyengar Yoga
Iyengar yoga, a branch of Hatha yoga, is based on 
the teachings of Master B.K.S. Iyengar who started 
teaching it at the age of 18 in Pune, India, in 1936. An 
extremely precise and intelligent method, Iyengar 
yoga guarantees a safe and systematic progress, 
with individual instructions adapted to each person’s 
needs. Varied sequences help enhance fitness, 
stability, flexibility and concentration. You can start 
practising any time regardless of your age or sex.
Instructor: Kata Ábrahám (Aum Yoga Centre)
What to bring: yoga mat, comfortable clothing and 
drinking water

6pm  MÜSZI
Pikk Dáma (Queen of Spades) 
 game
Pikk Dáma is an open game club organized by the 
Labrisz Lesbian Association on a monthly basis. 
We await all our friends who are up to some fun. We 
have lots of board games and cards to spike up your 
fun time. Feel free to bring your own games if you 
want. Come and let’s play together!
MÜSZI is on the 3rd floor of Corvin Shopping Mall. 
Entrance is from the Somogyi Béla street, big green 
door with MÜSZI logo, ring the bell if door is closed!

8pm  Why Not Cafe and Bar
Transsexuality on a banner 
 exhibition opening
An attempt to introduce this issue as it is
Why does a major part of society consider trans-
sexualism as something unacceptable? The isola-
tion doesn’t derive directly from the conservative 

mindset – it’s much rather a consequence of the 
ignorance caused by repugnance and repulsion. 
On the pictures of Flóra Aranyi we can witness the 
psychological tension caused by the inner struggles 
of transsexual persons. The aim here is not to gain 
the sympathy of the public: these pictures intro-
duce transsexualism as a fact. After clarifying the 
concept, the pictures also call the viewer’s attention 
to the different physical, psychological and social 
problems that are posed by being a transsexual.
Open from June 29 through July 6 10–5am

5–6:30pm  Bálint ház – Maceszgombóc Room
The Regime inside: towards 
healing based in value 
systems  workshop
In the workshop we will discuss how, when the notion 
that we are all deeply rooted in our value systems is 
fully embraced, social change theories can serve as 
the very base for self healing and development of one’s 
potential. We will focus on ideas in feminism, post-
colonialism and more, touching upon fields of respon-
sibility, eco, equality, privilege, hegemony and power.
Led by Yana Ziferblat

8pm  Kolor
Andrea Giuliano –  
The Naked Self  exhibition opening + 
music + metatheatre
From ready-made gender roles to societal expecta-
tions of properness, it’s as if sometimes we forget 
that we were born naked, and that there’s nothing 
wrong with experiencing and depicting naked inter-
action, intimacy and attraction as much as our naked 
self. Especially in the case of queer men, liberating 
the mind from prejudice and binary roles could start a 
process of self-discovery leading to the deconstruc-
tion of imposed models of masculinity, regardless of 
sexual orientation - one step closer to equality?
Open Tue/Thu/Fri 5–9pm, Sat 10am–1pm of festival week

6pm  Tégy az Emberért Központ
Let’s make a rainbow 
colored patchwork flag
Bring a piece of clothing from home which has one 
of the colors of the rainbow. Let’s sew them together 
to create a rainbow flag! While creating our work 
tell the others a story of your garment or your own 
story. We can then carry the completed flag with 
pride at the Budapest Pride March on the weekend. 
Arrive between 6pm and 7pm
Organizers: Mari Takács and the Labrisz Lesbian 
Association

Sunday, June 29
Monday, June 30

Tuesday, July 1
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7pm  AnKERT
Bash Back!  exhibition opening
Olivér Gáspár’s exhibition seeks to provide an 
opportunity for the queer identity, marginalized 
within the LGBTQ community, to be presented. It 
also sheds light on how the concept of queer is still 
not merged in everyday language. With his pictures, 
Olivér Gáspár tries to eliminate stereotypical cate-
gories of male–female, heterosexual and homo-
sexual, underlining that taking a final stand on one 
of the sides is not in the least obligatory.
The exhibition runs from July 1 through July 11.

9pm  Mika Tivadar Mulató
Antonia Vai concert  music
Antonia Vai is a Swedish singer and songwriter with 
Hungarian origins who has been living in Budapest 
for a while. She has fast become very successful 
in the Hungarian underground music scene. Her 
songs, mostly written in English, tell passionate 
stories mixing soul with jazz and folk elements. 
Caution: You can’t simply just dip in her music you 
can only dive right in. You think I’m exaggerating? 
Have you ever been to an Antonia Vai concert?
Entrance is free. Collected donations will go to fund 
Budapest Pride.

7pm  Abszolút Pálinka
Gender Bender Exhibition 
and Speed Meetin’  exhibition 
opening + game
“Accordion” photos by Kati Holland seek to ques-
tion binary gender categories. (Previously exhibited 
during the meeting of the European Transgender 
Council in Budapest, May 2014, and at Fluid, World-
Pride2014, Toronto, Canada.)
The exhibition opening is followed by Speed Meetin’ 
providing an opportunity to meet, regardless of 
sexual orientation or gender identity, in a safe 
LGBTQIA environment. Be who you want to be!
Organized jointly with the Transvanilla Association
The exhibition runs from July 2 through July 6.

8pm  Mika Tivadar Mulató
OpenMic!
Free mike night!  music + game
My color is usually black. I sit on a stand most of 
the time and people often fiddle around with me to 
get me in the right position. On other occasions, they 
twist and turn me, but most often they hold me in 
their hand. Sometimes they tap their fingers on my 
head to hear if I’m working. Yes, it helps to switch 
me on. Step up to me onto the stage and show us the 
performer inside you!
Register at openmic@budapestpride.hu or on spot. 
I’m looking forward to meeting you!

6:30pm  Toldi Cinema lounge
Berlin – Yogyakarta
From Hitler’s terror against homosexuals to 
human rights today exhibition opening
The  poster exhibition of the Polish Campaign Against 
Homophobia (KPH) gives room to exploration and 
processing, by unveiling the acts of Hitler’s regime 
that lives in our collective memories as the tragedy of 
humanity, and displaying the crimes committed against 
sexual minorities and their reflections. Besides the 
personal experiences, we can also see current inter-
national documents, like the Universal Declaration of 
Human Rights and the Yogyakarta Principles, which 
declare international norms of applying basic human 
rights to sexual orientation and gender identity.
Opened by Gregory Czarnecki, LGBTI program 
officer OSF Human Right Initiative
The exhibition runs from July 3 through July 10.

8pm  Kolor
Land of Storms  film
Hungarian with English subtitles, 2014, 105 min
Persons under 16 not admitted!
Best friends Szabolcs and Bernard are playing on the 
same German soccer team. The two boys are insepa-
rable: roommates and best friends. After losing a 
match and a hideous argument Szabolcs feels the 
need to reevaluate his life, and moves back to Hungary 
in the hope of a more simple life. This loneliness 
doesn’t last long though. Soon after his homecoming 
he meets Áron, with whom they develop a mutual 
attraction. But when it’s least expected Bernard calls 
Szabolcs to tell he is in Hungary, looking for him.
Director: Ádám Császi Cast: András Sütő, Ádám 
Varga, Sebastian Urzendowsky
Organized by Kolor Kinema and Budapest Pride

4–8pm  Bálint ház – Main Room
Let’s Be Active Citizens   
NGO Fair
Inspiration guaranteed! NGOs, human rights 
defenders, advocacy groups gathered in one place. 
You’ve always wanted to know what the NGOs in 
Hungary exactly do? Come to Bálint Ház the evening 
before the Budapest Pride March and ask the activ-
ists themselves about their work. LGBTQ organiza-
tions, homeless, roma, women’s rights and other 
minority defenders are kindly awaiting you.

5–6:30pm  Bálint ház – Maceszgombóc Room
HIV/AIDS prevention in 
Europe  workshop
What is the role of the different LGBTQI organiza-
tions in the fight agains HIV/AIDS in Europe? What 
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are the biggest problems? What answer could be 
given to these questions? Within the framework of 
the Queer Health European Experience Exhange 
Program we’ll discuss the issue of HIV/AIDS preven-
tion with activists from all around Cyprus, Croatia, 
Germany, Norway, Romania, Scotland, Sweden and 
Hungary.
Organized by Háttér Society

6–8pm  Bálint ház – Main Room
banner making workshop 
 workshop
Have you figured out what kind of sign poster you 
want to carry on the Budapest Pride March? Are 
you full of creative expressions and slogans? Enjoy 
the experience of creating something together with 
others on our banner making session. Bring your 
ideas, we’ll give you the material! Let’s get ready 
together for the Budapest Pride March!

10:30am–12pm  Bálint ház – Main Room
LGBTQ-friendly Jewish 
Shabbat Morning Service
At Budapest Pride 2012 and 2013, we witnessed 
historic events when three egalitarian Jewish 
communities jointly held Shabbat morning services 
to declare support for the LGBTQ community. The 
service is public and open for the Jewish and LGBTQ 
communities and all their friends this year as well. 
Men attending are kindly requested to don kippahs, 
women are encouraged to do so.
The service will be led by Armin Langer, rabbinical 
student at the Abraham Geiger College in Berlin.
The event is supported by the Bet Orim Reform 
Jewish Community, the Dor Hadash Commu-
nity, Moishe House Budapest and the Sim Shalom 
Progressive Jewish Community.

3pm  Kossuth Square at Alkotmány Street
Budapest Pride March
15:00 Arrivals 
16:00 Start of march
Let’s march through the streets of Budapest with 
music, flags, floats, and balloons celebrating diver-
sity and solidarity in a crowd of thousands.
Budapest Pride 365: Today and Every Day
We want LGBTQ people and other oppressed minor-
ities to feel safe every day, in every corner of the 
country. Let’s create a society in which there is no 
room for sexism, racism, homophobia, or trans-
phobia. Not at home, in school, at  work, in hospi-
tals, in Parliament, or on the streets.
Come to the Budapest Pride March if you would like to 
experience or relive what it feels like to be a part of an 
enthusiastic, cheerful and proud crowd. The feeling 
of belonging, the momentum of the march gives such 
strength that you can store it for the remaining 364 

days of the year and reach for it if you find yourself in 
a more difficult situation in your everyday life.
Come to the march with us on July 5th, and stand up 
for yourself and for others every day!
How to join: You can join the march only at the gath-
ering place, at the intersection of Kossuth Lajos 
Square and Alkotmány Street. You will not be able 
to join after we leave. This is why it’s important to be 
there between 3pm and 3:45pm.
ATTENTION! Visit our Facebook page or our homepage 
for practical up to date information about the march.
Bring your own balloons, flags, whistles, drums and 
banners! We expect heat, so make sure to bring sun 
lotion, a hat and enough water to drink for the walk.
The event will be secured by the police. For safety 
reasons, we will check bags and packages, so entering 
might take some time. We ask for your patience.
It is prohibited to bring sharp items, weapons, or 
anything that could do physical harm. People who 
protest against the march or wish to hinder it will 
be denied entry.
Should you have any questions or problems during 
the event, please turn to the Budapest Pride volun-
teers at the march in visibility vests. Please follow 
their advice and instructions! Thank you for your 
cooperation.
Help us organize the march! If you want to volunteer, 
send us an email to volunteer@budapestpride.hu.

6–8:30pm  Városliget
Budapest Pride Picnic
Come join us for a post march picnic in Varosliget. 
Speakers will include Ulrike Lunacek, member 
of the European Parliament’s LGBT Intergroup; 
Marton Gulyas, manager of Kretakor, an activist 
of Human Platform; Svetlana Zakharova, Russian 
LGBTQ activist and PR manager of the Russian 
LGBT Network; and Dominika Milanovich, spokes-
person of Budapest Pride. Lashe Shave band and 
Barcsay Jeno Tribute Band will set the mood.

10pm  Dürer Kert
Rainbow Party
Another year has passed and the long-awaited 
Rainbow Party which is the biggest LGBTQ party 
of the year has come! Join us Saturday night after 
the march at Dürer Kert, where we await you with 
in- and outdoor parties, VJ shows, special offers 
for drinks, table tennis and awesome people! Let’s 
celebrate our community and the success of this 
year’s Budapest Pride Festival and March together!
Indoors: Nathaan (club dance) & VJ thebakerman
In the garden: Yinna & AndroPauza BrB Mettyu – 
Illegal djs
In order to avoid long lines you are advised to arrive 
early!
Tickets: HUF 1,000 until midnight, HUF 1,500 after 
midnight. Revenues will go to fund the Budapest 
Pride Festival.

Saturday, July 5
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