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TÁMOGATÓINK

Capella Cafe
Budapest V. ker. Belgrád rkp. 23.

San Diego Pride

CORVINTETŐ
Budapest VIII. ker. Blaha L. tér 1-2.

Külön köszönet illeti azokat az önkénteseket, 
akik szabadidejüket áldozták a 2009. évi Buda-
pest Pride programjainak megszervezésében és 

lebonyolításában!
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tőEgy év utam ismét köszöntünk kedves fesztiválozó. Sok minden 

történt tavaly nyár óta. Van, amire jó szívvel emlékszünk vissza, 
más eseményeket pedig talán jobb lenne elfelejteni. Azért csak ta-
lán, mert ezek az események arra emlékeztetnek bennünket, hogy 
van még mit tennünk annak érdekében, hogy egyenlő jogú tagjai 
legyünk a magyar társadalomnak. Ezért pedig csak mi tehetünk, 
nem várhatunk arra, hogy egy reggel úgy ébredünk, ez megva-
lósult.

40 évvel ezelőtt New Yorkban is a saját kezükbe vették sorsuk irá-
nyítását azok a transzvesztiták, leszbikusok és melegek, akik meg-
elégelték a folyamatos hatósági zaklatásokat. A Stonewall Inn bár 
vendégei június 27-én -- egy rendőri razzia nyomán -- az utcára vo-
nultak és összecsaptak a rendőrökkel. Erre emlékezve, egy évre rá 
megtartották az első melegfelvonulást, amelyet azóta világszerte 
számos országban megrendeznek, tisztelegve a meleg polgárjogi 
mozgalom úttörői előtt.

A Meleg Méltóság Menetek azóta eszközeivé is váltak ennek a 
meleg polgárjogi harcnak, hiszen egy a hétköznapokban rejtett 
kisebbség egy napra láthatóvá válik. Nem kérkedünk, nem rek-
lámozzuk magunkat, egyszerűen csak annyit mondunk: itt élünk 
közöttetek a mi sajátos sokszínűségünkkel.

Vedd te is a saját kezedbe a sorsod, tegyél te is azért, hogy jogaid-
ban ne korlátozhassanak, se a hétköznapokban, se az év egyetlen 
napján!

Gyere el a 14. Budapest Pride rendezvényeire, melynek program-
jaiból egy heten keresztül szemezgethetsz. A Művész moziban a 
filmfesztivál es a beszélgetések egy része vár, melyek után a Café 
Undergroundban a filmfesztivál érvényesített jegyét bemutatva 
vendégünk vagy egy pohár pezsgőre az Underground jóvoltából.

Szeptember 5-én a Meleg Méltóság Menetre várunk, ahol számos 
külföldi leszbikus, meleg valamint támogató heteroszexuális pol-
gártársunk is együtt fog vonulni velünk, így nyilvánítva ki, hogy szá-
mukra fontos a társadalom sokszínűsége es az emberi jogok. Tégy 
ezért Te is, és vonulj fel szeptember első szombatján magadért és 
azokért is, akik nem tudnak még velünk vonulni!

Szeretettel vár a Szivárvány Misszió Alapítvány!
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1969-ben voltak, akik a békéért tüntettek, mások az egyenlőségért. Ők 
a szerelemért. Amerika coming out-ját meséli el ez a megtörtént esemé-
nyeket feldolgozó zenés vígjáték. Matty, a kisvárosi prostituált busszal 
Greenwhich Village-be érkezik. Ott beleszeret LaMiranda-ba, a Puerto 
Rico-i transzvesztitába, aki megmutatja neki a Stonewall Inn-t, a Skinny 
Vinnie által vezetett híres meleg bárt.
Gyakoriak a razziák, a rendőrség folyamatosan zaklatja a klubot. Június 
27-én a drag queen-ek felveszik a harcot a rendőrökkel. Vinnie szerelme, 
Bustonia vezetésével három napig tartó zavargás veszi kezdetét, amely 
megadja a kezdő lökést a Melegek Jogaiért mozgalom megszületéséhez. 
The Shangri-Las, Patti LaBelle és Judy Garland dalok, flitterek, smink 
és csillogás, szerelem és méltóság – a Stonewall minden eszközt bevet, 
hogy életre keltse a hatvanas évek meleg szubkultúráját.

A nyitófilm - eltérően a filmfesztivál többi filmjétől - csak adományozói 
jeggyel tekinthető meg, melyet a mozi előterében az információs pultnál 
lehet megvásárolni a vetítés napján, három kategóriában.

1500,- Ft  |  2000,- Ft  |  3000,- Ft
A 3000,- Ft értékű adományozói jegy belépőként is szolgál a filmet köve-

tő fogadásra, melyet a Club Undergroundban tartunk.
Az adomány az adóalapból leírható.

Stonewall FD5

Egyesült Királyság, 1995, 99’

sz.: Guillermo Diaz, Fred Weller, Bruce MacVittie, Bren-

dan Corbalis, Duane Boutte, Dwight Ewell, Luis Guzmán

r.: Nigel Finch

08.30., vasárnap, 1900 Chaplin terem
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Athena és Lilith minden vágya, hogy közösen gyereket vállaljanak, még-
pedig nem is akárhogy: mindketten biológiai szülei akarnak lenni a szüle-
tendő babának. Egy új tudományos kísérleti program részeként Lilith ős-
sejtjéből spermát állítanak elő, mellyel aztán megtermékenyítik Athenát, 
és fordítva.
A kismamák helyzetét csak bonyolítja, amikor a család tudomást szerez 
a terhességük körülményeiről. Athenának mama, papa, testvér és nagy-
anyus érzelmi ámokfutását kell elviselnie, de Lilith meleg apjai sem egy-
szerű esetek. Mindennek a tetejébe még egy dokumentumfilmes stáb 
is ott lóg a nyakukon. A kicsit tudománytalan, de annál fantasztikusabb 
hangos vígjáték fesztiválunk zárófilmje.

Előtte: A nagy génrablás
Succubus, 2006, Kanada, 15’
Lilith semmitől nem riad vissza, hogy Athena-val közös gyermekük legyen. A „Sze-
relemgyerek” alkotójának és főszereplőinek első közös munkája.
sz.: Angela Vint, Megan Fahlenbock, Rosemary Dunsmore, Roger Dunn, Jessica 
Booker, Dmitry Chepovetsky, Michael Hanrahan, Alison Reid
r.: Alison Reid

The Baby Formula F

Kanada, 2008, 82’

sz.: Angela Vint, Megan Fahlenbock, Rosemary Dunsmore, Roger 

Dunn, Jessica Booker, Dmitry Chepovetsky, Michael Hanrahan, 

Alison Reid

r.: Alison Reid

09.06., vasárnap, 2000 Chaplin terem
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KARÁcSONYI MEGLEpETéS

Olaf „Gunn” Gunnunderson egyetemista, 
aki évközben a suliban büszkén felvállal-
ja, hogy meleg, de a szüleinél töltött kará-
csonyi ünnepek idejére vissza kell mász-
nia a kis dobozba, ami a szülei fejében 
él róla. Mélységes nyugalommal viseli, 
hogy bogaras, konzervatív szülei meg-
próbálják összehozni gimis szerelmével, 
Abbyvel. De aztán váratlanul megjelenik 
az ajtóban Nathan, Gunn fiúja. Gunn sze-
repjátékba kezd, hogy ne derüljön fény 
kapcsolatukra, de egyre nagyobb nyo-
más nehezedik rá. Vajon képes lesz arra, 
hogy szülei előtt felfedje titkát, mielőtt 
máshogy derül ki az igazság?

A fesztivál hetére több mint 25 filmmel 
készültünk, melyeket a világ melegfesz-
tiváljainak legjobb filmjeiből válogat-
tunk. A világ legkülönbözőbb pontjairól 
érkeztek alkotások nagyjátékfilmek, 
dokumentumfilmek, a romantikus vígjá-
tékok. A helyszín ezévben is a fesztivál 
célkitűzéseit évek óta támogató Művész 
mozi (Budapest VI. ker., Teréz krt. 30.). A 
filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal 
vetítjük.

Jegyár: 1100,- Ft
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

éRZéK*

A „Tipping The Velvet” és a „Fingersmith” 
után újabb Sarah Waters regény nagy 
műgonddal kivitelezett filmadaptációját 
üdvözölhetjük a fesztiválon. A viktori-
ánus Londonban játszódó borzongató 
történetben a gazdag Margaret apja ha-
lála után olyan izgalomra vágyik, melyet 
saját köreiben nem talál meg. Önkéntes 
látogató lesz egy női börtönben, és ha-
mar az egyik elítélt, a misztikus képessé-
gekkel bíró Selina hatása alá kerül. Selina 
elmeséli, hogy szeánszok alkalmával egy 
rosszakaró szellem őt használta, hogy fi-
atal lányokkal kommunikáljon. Margaret 
nem tudja, higgyen-e Selina médiumi ké-
pességeiben, de a lány iránt táplált érzel-
mei elsodorják, és onnantól nincs megál-
lás egészen a megdöbbentő csavarig.

Make The Yuletide Gay D

USA, 2009, 89’

sz.: Keith Jordan, Adamo Ruggiero, Hallee Hirsh, Kelly 

Keaton, Derek Long, Alison Arngrim 

r.: Rob Williams

08.31., hétfő, 2015 Chaplin terem

Affinity F
Egyesült Királyság, 2008, 89’

sz.: Anna Madeley, Zoë Tapper, Anne Reid, Anna Massey, 

Amanda Plummer 

r.: Tim Fywell

09.01., kedd, 2000 Chaplin terem 

IN MEMORIAM pINK pIKNIK
magyar dokumentumfilm, 2009., 15’ 
sz.: Gazsi, L. László, T. B. Gábor, K. 
Márti, Sz. Judit, L.N. Anna, P. Ba-
lázs
r.: Takács Mária
op.: Trencsényi Klára
Amikor még nem voltak felvonulá-
sok, ott voltak az erdei elvonulások. 
A 90-es évek eleje, pink piknikek 
emlékezete...

*A nap filmje előtt kedden, csütör-
tökön és pénteken Takács Mária 
rendező legújabb dokumentum-
filmjét vetítjük!
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A dIvAT ÁLdOZATA

Az 52 éves Wolfgang Zenker utazó-
ügynökként dolgozik – középkorú nők-
nek gyártott ruhákkal házal butikoknál. 
Riválisa, a sikeres és jóképű Steven 
Brookmüller, azon ügyködik, hogy Zenker 
ügyfeleit egytől egyig lenyúlja. Ráadásul 
Zenker jogosítványát bevonják, pont 
amikor a felesége új fürdőszobát követel 
ki magának. Ilyen nehéz időkben külö-
nösen nem hagyhatja veszni a sze-
zonális bevételt, ezért a spanyolországi 
nyaralásra készülődő fiát, Karsten-t ülteti 
a volán mögé. Régóta lappangó titkok 
kerülnek felszínre, ahogy a három férfi 
útja keresztezi egymást. A bonyodalmak 
végül hamisítatlan komédiába torkoll-
nak.

ELvESZEd AZ ESZEM*

Shamim Sarif író-rendező tavalyi feszti-
válsiker „Láthatatlan világ” c. filmjének 
főszereplőivel forgatta ezt a szintén sa-
ját regényéből készült romantikus mozit. 
Egy tehetős jordániai család férjhez ké-
szül adni Londonban élő lányát, és csak 
remélik, hogy Tala ezúttal nem gondolja 
meg magát az esküvő előtt, mint ahogy 
azt már három korábbi férjjelölttel meg-
tette. Az előkészületek közepette Tala 
jóbarátja, Ali bemutatja neki aktuális 
barátnőjét, a félénk indiai Leylát, akivel 
különbözőségük ellenére hamar megta-
lálják a közös hangot. A vonzalom köl-
csönös, de a kibontakozó románcot az 
esküvő közeledte próba elé állítja. Most 
mutatkozik csak meg igazán, hogy ket-
tejük közül ki is a bátor.

AMERIKAI pITE –
MéG MELEGEbbEN*
Az Amerikai pite – melegen az első al-
kalomról szólt. Méltó folytatásként az 
Amerikai pite – még melegebben pedig a 
minél több alkalomról. Az újabb részben 
hőseink, Andy, Nico, Jarod és Griff, ismét 
együtt, ezúttal a napos Fort Lauderdale 
egyik meleg üdülőjében töltik a tavaszi 
szünetet. Beneveznek a Forróvérű Mele-
gek versenybe, hogy kiderüljön, kinek jön 
össze a legtöbb akció a vakáció alatt. A 
győzelemhez rögös út vezet, vizesgatya 
versennyel, gonosz meleg diákszövet-
séges ficsúrokkal, és kismacska méretű 
rákokkal nehezítve. De ezúttal a szerelem 
a legnagyobb akadály, mivel úgy tűnik, 
hogy a srácok nehezen birkóznak meg 
az alkalmi szexszel.

Reine Geschmacksache D

Németország, 2007, 105’

sz.: Edgar Selge, Florian Bartholomäi, Roman Knizka, 

Franziska Walser, Traute Höss, Horst Krause 

r.: Ingo Rasper

09.02., szerda, 2000 Chaplin terem

I Can’t Think Straight F

Egyesült Királyság, 2008, 80’

sz.: Lisa Ray, Sheetal Sheth, Antonia Frering, Dalip Ta-

hil, Nina Wadia, Rez Kempton, Ernest Ignatius, Siddiqua 

Akhtar, Amber Rose Revah

r.: Shamim Sarif

09.03., csütörtök, 2000 Chaplin terem

Another Gay Sequel: Gay Gone Wild! D

USA, 2008, 90’

sz.: Jonah Blechman, Jake Mosser, Aaron Michael Da-

vies, Jimmy Clabots, Euriamis Losada, Perez Hilton, Ru-

Paul, Scott Thompson 

r.: Todd Stephens

09.04., péntek, 2000 Chaplin terem 
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ANTARKTIKA

Két nap, és Omer betölti a harmincat. 
Mint az ő korában sokan, még ő sem ta-
lálta meg élete értelmét. Omer a valóság 
elől könyveibe temetkezik, és néha el-
megy egy-egy vakrandira. Egy alkalom-
mal megismerkedik a húszéves lelkes 
Dannyvel, aki arról álmodik, hogy egy-
szer táncos lesz. Omer húgának, Shirley-
nek megvannak a maga gondjai. Furcsa 
viszonyt folytat főnökével, Michallal. 
Amikor úgy tűnik, hogy Omer teljesen 
elveszett, betoppan Ronen, a jóképű új-
ságíró, aki lángra lobbantja Omer tüzét. 
Mindenki változást vár, de csak egy em-
ber tudja a választ. Matilda Rose, az ufó-
rajongó sikerszerző tudja csak megolda-
ni a problémát: a szerelem tényleg halott, 
vagy csak mi keressük rossz helyen?

dAKAN

A „Dakan” szó azt jelenti: Végzet. A sze-
relmi történet napjainkban játszódik egy 
afrikai nagyvárosban. Manga és Sory két 
húszéves fiú, akik szerelmesek egymás-
ba. Családjuk igyekszik elfogadni a két fiú 
kapcsolatát, azonban hamar kénytelenek 
szembesülni a pletykákkal és ujjmutoga-
tással. A két ellentét – a szülői szeretet és 
a tabuk által vezérelt társadalmi megíté-
lés ellen való küzdés kényszere – drámai 
végkifejlethez vezet. 
Annak ellenére, hogy reménytelenül 
szeretik egymást, a társadalmi normák 
nyomásának engedve Manga és Sory 
szakítanak, és mindketten megnősülnek. 
Azonban saját bőréből senki nem bújhat 
ki. A „Dakan” az első afrikai játékfilm, 
mely a melegséggel foglalkozott.

HANNAH FREE

Hannah és Rachel egy életen át tartó sze-
relmét követjük végig az évtizedek viha-
rában, amint Rachel halálos ágyánál ülve 
Hannah felidézi a múltat. Egy középnyu-
gati kisvárosban közösen töltött gyerek-
koruktól fogva elválaszthatatlanok voltak, 
még ha a távolság vagy a társadalmi nor-
mák időnként elválásra kényszerítették 
őket. Hannah kalandos élete során lesz-
bikusságát nyíltan felvállalta, ám Rachel 
engedve a társadalmi elvárásnak férjhez 
ment és családot alapított. A házasság, a 
hűtlenségek, egy világháború vihara és a 
család konok és kitartó tagadása ellené-
re szerelmüket mégis mindvégig életben 
tartották. Hannah szerepében „A fiúk a 
klubból” álomanyuja, Sharon Gless.

Antarctica D
Izrael, 2008, 112’

sz.: Ofer Regirer, Guy Zoaretz, Yuval Raz, Yiftach Mizrahi, 

Oshri Sahar, Tomer Ilan, Lucy Dubinchik, Yael Deckelbaum, 

Liat Akta, Miss Laila Carry 

r.: Yair Hochner

08.31., hétfő, 1800 Buñuel terem

Dakan / Destiny D

Franciaország, Guinea, 1997, 87’

sz.: Aboubacar Touré, Mamady Mory Camara, Cécile 

Bois, Koumba Diakite, Mohamed Camara

r.: Mohamed Camara

08.31., hétfő, 2200 Bódy terem

Hannah Free F

Egyesült Királyság, 2009, 90’

sz.: Sharon Gless, Maureen Gallagher, Taylor Miller, Ann 

Hagemann, Kelli Strickland, Jacqui Jackson 

r.: Wendy Jo Carlton

09.04., péntek, 2200 Buñuel terem 
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HOSSZú HéTvéGE

A megállapodott pár Simon és Jason, 
valamint Cooper és éppen aktuális fiúja 
zaklatott városi életük elől egy hegyi nya-
ralóba menekül egy hosszú hétvégére. 
Hogy ezt a régi tradíciót izgalmasabbá 
tegyék, idén új ötlettel rukkolnak elő: 
mindenkinek egy jóképű szingli barátot 
is magával kell hoznia. Az új érkezők kö-
zött van egy egykori lakótárs, egy folyton 
meztelen jógaoktató, Jason kissé ódivatú 
kollégája és egy luxus escort fiú, akik va-
lóban felkavarják a hétvégét. De a régi és 
új barátok ilyen egyvelege több feszült-
séget kelt, mint amire bárki számított. 72 
órával és megannyi váratlan egymásra 
találással később új kapcsolatok alakul-
nak ki, míg néhány meglévő ingoványos 
talajra kerül.

A NAGY ő

Harry utálja a munkáját, a tévés 
producerkedést. Sokkal több kedve len-
ne beutazni a világot. Szerelmes Alex-be, 
a feltörekvő színészbe, aki azon munkál-
kodik, hogy megvesse a lábát a szak-
mában. A rögbijátékos William szerelmi 
élete elé akadályt gördít, hogy kislánya 
lépten-nyomon szabotálni igyekszik 
új kapcsolatait, a szappanoperasztár 
Lawrence-et pedig nehezére esik been-
gedni az életébe. Lars egykori modell 
és egyben kitartottja Tom-nak, a sikeres 
művésznek. Tom Lars minden ballépés-
ét megbocsátja, amíg az megígéri, hogy 
mellette marad. A cselekmény szálai egy 
közös vacsorán futnak össze és ütköz-
nek frontálisan.

pEdRO

A Milk Oscar-díjas forgatókönyvírója, 
Dustin Lance Black írta meg Pedro tör-
ténetét, megtörtént események alapján. 
Pedro Zamora Kubában született, majd 
az Egyesült Államokba került. 17 évesen 
a védekezés nélkül szexnek HIV fertőzés 
lett a következménye. Az élete fenekestül 
felfordult, és elhatározta, hogy aktivista-
ként int a szex veszélyeire. Jelentkezett 
az MTV „The Real World” c. valóságshow-
jába, mert ez jó lehetőségnek tűnt, hogy 
felhívja a figyelmet az AIDS-re. A produ-
cerek nyitottságának köszönhetően be-
válogatták a műsorba, és így lett milliók 
számára Pedro az egyetlen ember, akiről 
tudták, hogy HIV-pozitív. Történet a vélet-
lenül kapott hírnévről és a világmegvál-
tásról a kamerák előtt.

3-Day Weekend D

USA, 2008, 84’

sz.: Chris Carlisle, Joel Harrison, Gaetano Jones, Derek 

Long, Derek Meeker, Douglas Myers, Daniel Rhyder, Ste-

phen Twardokus 

r.: Rob Williams

09.01., kedd, 2000 Bódy terem

Mr. Right D
Egyesült Királyság, 2006, 90’

sz.: Andrew Dunn, Jeremy Edwards, Benjamin Hart, 

James Lance, Rocky Marshall, David Morris, Leon Ock-

enden, Madeleine Planer, Luke de Wolfson, Georgia Zaris

r.: Jacqui Morris

09.03., csütörtök, 1945 Bódy terem

Perdo D
USA, 2008, 90’

sz.: Alex Loynaz, Justina Machado, Hale Appleman, Da-

Juan Johnson, Matt Barr, Jenn Liu, Karolin Luna, Anibal O. 

Lleras, Teresa Hernández 

r.: Nick Oceano

09.02., szerda, 2200 Buñuel terem 
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A pORTuGÁL cSEL

A fiús Melanie nem találja a helyét otthon, 
és arról álmodozik, hogy egyszer bejár-
ja a világot. Egy este az ölébe pottyan, 
vagyis inkább a kocsija elé keveredik a 
csini Jenny, és vele a lehetőség, hogy 
kipróbáljon valami újat. Jenny fiúnak 
nézi, ő pedig belemegy a szerepjátékba. 
Melanie-ból Miguel lesz, egy kedves és 
romantikus portugál srác, aki azonnal 
leveszi a lábáról Jenny-t. A szerelmes 
bezsongás közepette eljön az idő, ami-
kor Mel-nek fel kell fednie az igazságot 
és szembenéznie valódi önmagával. Bár 
szembetűnő a hasonlóság „A fiúk nem 
sírnak” alaptörténetével, ez a könnye-
debb európai darab nélkülözi a nagy 
tragédiát, és humorral mesél a felnőtté 
válásról és az identitáskeresésről.

púdER

Anora egy kisvárosban él a semmi kö-
zepén. A férje tuskó, a fia szemtelen, a 
lánya léha. Nem csoda, hogy napköz-
ben egy kedves és elbűvölő álompasiról 
fantáziál. Az egyhangú megaláztatásból 
az új szomszéd, Imogene rázza fel, aki 
kozmetikumokat árul színesbőrű nőknek 
a rasszista, hímsoviniszta miliőben. A 
két nő összebarátkozik, és Anora rájön, 
hogy a vágyott álomrománc ott van az 
orra előtt Imogene képében. A bajok ott 
kezdődnek, amikor a férj rajtakapja őket 
félreérthetetlen helyzetben, és elsül egy 
puska. Az újdonsült alternatív család ek-
kor bepakol Imogene lila Cadillac-jének 
csomagtartójába és felkerekedik, hogy 
aput eltemesse. A fekete vígjáték fősze-
repében a Mulholland Drive-os Laura 
Harring.

spanyoL

Az interneten bemutatott, 16 epizódból 
álló sodró lendületű szappanoperát a 
spanyol „L”-ként emlegetik, és 2007-
es indulása óta a világ számos lmbt 
fesziválját megjárta. Két egymást követő 
blokkban mutatjuk be a teljes soroza-
tot, mely jó szappanoperához méltóan 
bővelkedik a romantikában, szexben, 
intrikában és melodrámában is. Nines 
Monica ágyában ébred, de jobban ér-
dekli Monica lakótársa, a leszbikusnak 
nem mondható, de azért kíváncsi Car-
men. Monica ezzel szemben többet akar 
Nines-től egy egyéjszakás kalandnál. A 
szerelmi háromszöveg bonyolítja, hogy 
Carmennek pasija van, akivel épp össze-
költözni készül. A helyét az albiban Ana 
foglalja el, aki kisvárosból érkezett és szí-
nésznő akar lenni.

Mein Freund aus Faro / To Faro F

Németország, 2008, 87’

sz.: Anjorka Strechel, Lucie Hollmann, Manuel Cortez, 

Florian Panzner, Tilo Prueckner 

r.: Nana Neul

09.02., szerda, 1815 Buñuel terem

Drool F
USA, 2009, 84’

sz.: Laura Harring, Jill Marie Jones, Oded Fehr, Ashley 

Duggan Smith, Christopher Newhouse, Ruthie Austin

r.: Nancy Kissam

09.01., kedd, 2200 Buñuel terem

Chica busca chica / Girl Meets Girl F

Spanyolország, 2007, 2 × 81’

r.: Sonia Sebastian

09.02., szerda, 2000 Bódy terem 
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SZERELEM(bE)ZÁRvA

Marcel és Kyle szerint a szerelem az élet 
mozgatórugója. Első látásra egymásba 
szeretnek és bár nem házasodhatnak 
össze legálisan, igyekeznek megoldást 
találni. A francia Marcel elveszi a lesz-
bikus Sarah-t, hogy az Államokban ma-
radhasson Kyle-al. Szerelmük nem ismer 
akadályt, egészen amíg be nem lép az 
életükbe Kyle húga, April, a volt prosti-
tuált, akinek nincs hol laknia. Marcel-t az 
elejétől fogva nem kedveli és módszere-
sen mérgezi a kapcsolatot, de ezt Kyle 
nem hajlandó meglátni. Kyle és Marcel 
tökéletes életébe beköltözik a megszál-
lottság, féltékenység és gyűlölet, megre-
kedve szerelem és szakítás között. Med-
dig lehet elmenni, amíg valaki megállítja 
ezt az őrületet?

TIZENNYOLc

Pip bátyja elvesztése után úgy dönt, 
elhagyja családját, és az utcán tengeti 
életét. Tizennyolcadik születésnapjára 
megkapja nagyapja második világhábo-
rús memoárját, amely felébreszti egy rég 
eltűnt világ szellemét. Nagyapja történe-
te a tizennyolcadik születésnapján kez-
dődik. A második világháborúban járunk, 
amikor a német erők a francia erdőkön át 
üldözték őt haldokló bajtársával együtt, 
akinek életéért küzdött. A párhuzamos 
szálon futó történetek lassan összefo-
nódnak. Pip nagyapja történetéből merít 
erőt, hogy szembenézzen saját problé-
májával. Közben a bátyja tragédiájának 
részleteire is fény derül. A filmben olyan 
ismert sztárokat láthatunk, mint Alan 
Cumming, Ian McKellen és Thea Gill.

Between Love & Goodbye D

USA, 2008, 97’

sz.: Simon Miller, Rob Harmon, Ryan Turner, Austin Head, 

Jane Elliott, Justin Tensen, Caroline Delran, Aaron Michael 

Davies
r.: Casper Andreas

09.04., péntek, 1800 Buñuel terem

Eighteen D
Kanada, 2005, 101’

sz.: Paul Anthony, Brendan Fletcher, Clarence Sponagle, 

Mark Hildreth, Carly Pope, David Beazely, Thea Gill, Alan 

Cumming, Ian McKellen

r.: Richard Bell

09.01., kedd, 1800 Buñuel terem

TITKOK

Naomi egy ultraotrodox rabbi lánya, aki-
re anyja halála után elrendezett házas-
ság vár. Hogy felkészüljön az ezzel járó 
lemondásokra, apját kéri, hogy eltölt-
hessen egy évet egy nőknek fenntartott 
vallásos iskolában. Társaival feladatul 
kapják, hogy a közelben lakó beteg kö-
zépkorú nőről, Anouk-ról gondoskod-
janak. Naomit és iskolatársát, a lázadó 
Michelle-t elbűvöli a titokzatos nő, aki-
ről azt beszélik, hogy embert is ölt. A 
lányok titkos szertartást dolgoznak ki 
Anouk-nak, hogy halála előtt megtisztít-
sák bűneitől, és eközben egyre közelebb 
kerülnek egymáshoz. Avi Nesher filmjé-
ben az elmélyült vallásosság találkozik a 
női egyenjogúságért való harccal. Anouk 
szerepében az isteni Fanny Ardant.

Ha-sodot / The Secrets F

Izrael, Franciaorszag, 2007, 120’

sz.: Fanny Ardant, Ania Bokstein, Michal Shtamler, Adir 

Miller, Guri Alfi, Alma Zak, Tiki Dayan, Dana Ivgy, Talli Oren, 

Sefi Rivlin, Rivka Michaeli

r.: Avi Nesher

08.31., hétfő, 2200 Buñuel terem
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1800

FESZTIvÁLMEGNYITÓ
Művész mozi - Chaplin terem

1900

STONEWALL DF5
Egyesült Királyság, 2005, 99’
Művész mozi - Chaplin terem

2300

NYITÓbuLI
Capella Cafe

1800

ANTARKTIKA D
Izrael, 2008, 112’
Művész mozi - Buñuel terem

KöZöSSéGFEjELSZTéS
Művész mozi - Bódy terem

LAbRISZ NYíLT ÓRA
Művész mozi - Kávézó

L.ö.K.
Club Undergroud

2000

AZ új éLET F
Franciaország, 2007, 95’
Művész mozi - Bódy terem

2015

KARÁcSONYI MEGLEpETéS D
USA, 2009, 89’
Művész mozi - Chaplin terem

2200

TITKOK F
Izrael, Franciaország, 2007, 120’
Művész mozi - Buñuel terem
dAKAN D
Franciaország, Guinea, 1997, 87’
Művész mozi - Bódy terem

08.31., hétfő

1800

cIvIL SZERvEZETEK éS A TÁ-
GAbb LMbT KöZöSSéG
Művész mozi - Chaplin terem

1815

A pORTuGÁL cSEL F
Németország, 2008, 87’
Művész mozi - Buñuel terem

1900

budApEST pRIdE „SZAbAd 
MIKROFONOK éjSZAKÁjA”
Café Vismajor

MOZAIK KöZöSSéG
Teréz7

2000

A dIvAT ÁLdOZATA D
Németország, 2007, 105’
Művész mozi - Chaplin terem

2000

SpANYOL F
Spanyolország, 2007, 2×81’
Művész mozi - Bódy terem

2200

pEdRO D
USA, 2008, 90’
Művész mozi - Buñuel terem

09.02., szerda

1800

TIZENNYOLc D
Kanada, 2005, 101’
Művész mozi - Buñuel terem

GYERMEKES cSALÁdOK
Művész mozi - Bódy terem

MERRE IS TOvÁbb MELEG-
MédIA
Club Underground

1700

„véTKESEK KöZT cINKOS 
AKI NéMA...”
Antifasiszta demonstráció
Deák tér - Bajcsy-Zsilinszky emlékmű

2000

éRZéK F
Egyesült Királyság, 2008, 89’
Művész mozi - Chaplin terem

HOSSZú HéTvéGE D
USA, 2008, 84’
Művész mozi - Bódy terem

2145

MELEG RövIdFILMEK D
Művész mozi - Bódy terem (116’)

2200

púdER F
USA, 2009, 84’
Művész mozi - Buñuel terem

09.01., kedd
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1800

KELET/NYuGAT - SZEx éS 
pOLITIKA DF5
Németország, 2008, 97’
Művész mozi - Buñuel terem

EuROGAMES 2012
Művész mozi - Bódy terem

L A b R I S Z  ö N v é d E L M I 
M ű H E LY M u N K A
Teréz7

1945

A NAGY ő D
Egyesült Királyság, 2006, 90’
Művész mozi - Chaplin terem

2000

ELvESZEd AZ ESZEM F
Egyesült Királyság, 2008, 80’
Művész mozi - Bódy terem

1800

SZERELM(bE)ZÁRvA D
USA, 2008, 97’
Művész mozi - Buñuel terem

G Y ű L ö L E T b E S Z é d  é S 
GYűLöLETbűNcSELEKMéNY
Művész mozi - Bódy terem

1630

pSZIcHOdRÁMA MűHELY
Teréz7

2000

AMERIKAI pITE - MéG MELE-
GEbbEN D
USA, 2008, 90’
Művész mozi - Chaplin terem

2200

HANNAH FREE F
USA, 2009, 90’
cMűvész mozi - Buñuel terem

LAdIES’ PrIdE F
Diesel Club

09.04., péntek

1330

KERTbENY KÁROLY SíREM-
LéKéNEK MEGKOSZORúZÁSA
Kerepesi temető

1500

RAINbOW cHIcK-NIK
Margit-sziget, szökőkút

2000

SZERELEMGYEREK F
Kanada, 2008, 82’
Művész mozi - Chaplin terem

09.06., vasárnap

1300

GYüLEKEZő
Felvonulási tér (Műcsarnok mögött)

1330

bESZédEK
Felvonulási tér (Műcsarnok mögött)

1530

éRKEZéS
Erzsébet tér

1400

MELEG MéLTÓSÁG MENET 
INduLÁSA
Felvonulási tér - Dózsa György 
út - Andrássy út - Kodály körönd - 
Oktogon - Opera - Erzsébet tér

2145

LESZbIKuS RövIdFILMEK F
Művész mozi - Bódy terem (132’)

2200

vAdAK D
Egyesült Királyság, 2009, 89’
Művész mozi - Buñuel terem

09.05., szombat

A Meleg Méltóság Menettel kapcsolatos 
tudnivalókat a 18. oldalon találod.

2300

RAINbOW pARTY
Corvintető
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vAdAK

Cal tinédzser bandatag, aki titkolja me-
legségét saját maga és haverjai előtt is, 
akik utálnak mindenkit, aki kicsit más: 
gyanútlan eladókat, külföldi diákokat, 
melegeket. Mikor Cal enged a kísértés-
nek, és viszonya lesz egy idegennel, Cal 
még nem tudja, hogy ez a találkozás új 
lehetőségeket és kiutat fog neki mu-
tatni az unalmas és züllött életéből. 
Miután megismerkedik Olivier-vel, egy 
cserediákkal, akit megment egy értel-
metlen verekedéstől, szembe találja 
magát egy új életformával, mely akadály-
okat, de kalandokat is tartogat számára. 
A bandát azonban nem lehet csak úgy 
elhagyni. Ahhoz, hogy Cal továbblépjen, 
előbb a múltjával is szembe kell néznie.

KELET/NYuGAT –
SZEx éS pOLITIKA
2006-ban és 2007-ben a moszkvai meleg 
felvonulást ellentüntetők szétverték. Sok 
megfigyelő úgy gondolja, hogy Oroszország-
ban a demokrácia fokmérője a szexuá-
lis kisebbségekhez való hozzáállás. 2007 
januárjában megtörtént, ami még előtte 
soha: egy orosz vezető, Vlagyimir Putyin emlí-
tést tett az LMBT közösség helyzetéről. Nem 
kritizálta a moszkvai polgármester politikáját, 
aki betiltotta a felvonulást, és aggódását fe-
jezte ki az ország népességének jövőjéért. 
Putyin véleménye köszön vissza a jobboldali 
utcai ellentüntetők körében is. A dokumen-
tumfilm bemutatja a szervezőket, és az 
oroszországi leszbikusok és melegek által 
alkalmazott túlélési stratégiákat. Számukra a 
demokráciáért az utcán vívott harc egyáltalán 
nem vonzó alternatíva. – Jochen Hick

Shank D
Egyesült Királyság, 2009, 89’

sz.: Wayne Virgo, Marc Laurent, Alice Payne, Tom Bott, 

Garry Summers, Bernie Hodges, Christian Martin 

r.: Simon Pearce

09.03., csütörtök, 2200 Buñuel terem

East/West – Sex & Politics FD5

Németország, 2008, 97’

dokumentumfilm

r.: Jochen Hick

09.03., csütörtök, 1800 Buñuel terem

AZ új éLET

Lucie és Marion szerelmesen élik a 
párizsiak nagyvárosi életét, mígnem 
Lucie anyaság iránti vágyának engedve 
elhatározzák, hogy itt az ideje családot 
alapítani. Nem akarnak ismeretlen do-
nort, ezért megindul a hajsza a tökéletes 
apajelölt után. Ha ez önmagában nem 
lenne elég stresszes, akkor ráadásnak 
ott a család, a barátok és a kollégák, akik 
mind saját elméletekkel rendelkeznek 
arra nézve, hogyan is kellene nekiindul-
niuk a családalapításnak, és ezt nem 
átallanak folyton Lucie és Marion orra 
alá dörgölni. Francia komédia az azonos 
nemű párok gyerekvállalásának modern 
problémáiról és örömeiről, mely egysz-
erre meghat és megnevettet.

La nouveau monde / The New World F

Franciaország, 2007, 93’

sz.: Natalia Dontcheva, Vanessa Larré, Patrice Juiff, Gré-

gory Fitoussi

r.: Étienne Dhaene

08.31., hétfő, 2000 Bódy terem 
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Próba
Tryout, 2007, Izrael, 18’
r.: Nimrod Rinot
Főhősünknek egyszerre kell meg-
felelnie barátjának és mit sem sejtő 
fiának.

Vidéki élet
Landleben, 2007, Svájc, 15’
r.: Lukas Egger
A vidéki farmersrác Julian randevúra 
indul a nagyvárosba.

Védj meg önmagamtól
Protect Me From What I Want, 2008, 
Egyesült Királyság, 14’
r.: Dominic Leclerc
Daz szerelmet keres, Saleem csak 
szexet.

Shotgun
Shotgun, 2007, Izrael, 17’
r.: Ronny Hirschmann
Az iskola mosdójában is születhet-
nek szerelmek.

Tejeskávé
Cafe Com Leite, 2007, Brazília, 18’
r.: Daniel Ribeiro
Danilov és Marcos összeköltözési 
terveit felborítja egy családi tragédia 
és vele egy kisöccs érkezése.

Bramadero
Bramadero, 2007, Mexikó, 21’
r.: Julián Hernández
Bramadero harmadmagával elmerül 
a vágy és a csábítás végzetes örvé-
nyében.

Az ablak
The Window, 2008, USA, 6’
r.: Philippe Gosselin és Ronald Re-
gina
Három férfi felfedezi a teljes kitárul-
kozás örömét.

Óvszer a pápának
Kondomi za papeža / Condoms For 
The Pope, 2009, Szlovénia, 7’
r.: Roman Kuhar
A szomszédos Szlovéniában meleg 
aktivisták az egyházfő óvszer-elle-
nes kijelentésére reagálva óvszerrel 
üzennek a pápának.

Teljes játékidő: 116’

09. 01., kedd, 2145 Bódy terem

Bramadero Tejeskávé
Védj meg önmagamtól

18



17

nő
i r

öv
id

fil
m

 b
lo

kk

A házalóügynök
Crafty, 2008, USA, 9’, r.: Erik Gernand
A meleg házasságért aláírást gyűjtő akti-
vista románca a küszöbön túl.

Alfa
Alpha, 2007, Izrael, 12’, r.: Dana 
Goldberg
Egy ötvenes és egy huszas éveiben járó 
nő intim éjszakáját borús reggel követi.

Benninek két anyja van
Benni Has Two Mothers, 2007, 
Dél-Afrika, 10’, r.: Vivid Tjipura

Benni anyukái házasodni készülnek.

Családfa
Just me?, 2007, USA, 22’, r.: Amy Neil
Egy ifjú leszbikusnak a dédi fotóalbumát 
lapozgatván erős sejtése támad, hogy 
nem ő az egyetlen a családban...

Felső nélkül
No Bikini, 2007, Kanada, 9’, r.: Claudia 
Morgado Escanilla
A hétéves Robinnak nincs kedve 
bikinifelsőt hordani az úszótanfolyamon.

Holdciklus
Inkanyezi Yobusuku/Night 
Star, 2007, Dél-Afrika, 13’, r.: 
Kekeletso Khena

Egy zulu nő a menstruáció alatti hagyomá-
nyos elvonulás idején tiltott vágyra lobban.

Kisvárosi romantika
Loving Loretta, 2008, Kanada, 23’, r.: 
Andrea Gutsche
Loretta, a farmer virágot visz a kisvárosi 
étkezde pincérnőinek, de egyedül Lily 
érdekli.

Nyálas
Saliva, 2007, Brazília, 15’, r.: Esmir Filho
A 12 éves Marina az első csókról fantá-
ziál.

randevú a parkban
Flores en el parque (o los primeros besos) / 
Flowers At The Park (Or First Kisses), 2006, 
Spanyolország, 10’, r.: Mariel Macia
Az első randevúra Lola virágot visz, Ana 
kétségeket.

Viszlát, drágám
Ciao tesoro/Bye Bye Darling, 2008, 
Olaszország, 11’, r.: Amedeo Procopio
Egy éjszakai klubban egy nagyon ideges 
férfi nagyon furcsa szívességet kér egy 
nőtől.

Teljes játékidő: 132’
09.03., csütörtök, 2145 Bódy terem

A házalóügynök
Benninek két anyja van

Kisvárosi romantika
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9 netben részt venni. A későn érkezők nem fog-

nak tudni csatlakozni, és nem lesz lehetőség a 
felvonulás ideje alatt a menetből távozni sem.. 
A Felvonulási téren 13.00-14.00 óráig tart a 
gyülekezés, ez alatt az idő alatt kérjük, hogy 
mindenki érkezzen meg, aki részt akar venni.
A saját biztonságod érdekében a beléptető ka-
pun ellenőrzünk mindenkit: megnézzük a tás-
kákat, csomagokat. A megbízott önkéntesek 
megtagadhatják a belépést, ha úgy ítélik, hogy 
bármi miatt a menet biztonságára veszélyt je-
lent a vonulni szándékozó jelenléte, illetve a 
belépésnél nem volt közreműködő az érintett.

bIZTONSÁGI jAvASLATOK
A megnyugtató rendőri ígéretek ellenére a ta-
valyi tapasztalatok alapján mindenkit kérünk az 
alábbi biztonsági javaslatok betartására.
A rendezvényre tilos üvegpalackot, szúró-vá-
gó eszközt, fegyvert, ernyőt, rúddal ellátott 
transzparenst és a testi épség megsértésére 
alkalmas egyéb eszközt hozni Ugyanígy nem 
hozhatsz be a menetbe vízipisztolyt sem. Ha 
innivalót vagy bármilyen folyadékot hozol ma-
gaddal, a beléptetésnél mindenképp bele kell 
innod, még akkor is, ha bontatlan csomago-
lásban hozod. A belépőket a Felvonulási téren 
ellenőrizni fogjuk; mindez a te biztonságodat 
szolgálja. Ezért megértésedet kérjük. Biciklivel 
csak az előre bejelentett csoportok közleked-
hetnek a menetben.

A FELvONuLÁS ALATT
• A felvonulás folyamán, ha bármilyen kérdé-
sed adódna, keresd a Budapest Pride logós 
pólót viselő önkénteseket. Ugyanígy fogadd 
meg, amit ők tanácsolnak és kérnek!

RENdőRI bIZTOSíTÁS
A BRFK-val történt egyeztetések alapján a 
rendőrség komoly erőkkel készül a Meleg Mél-
tóság Menet biztosítására. Idén a rendőrség a 
tavalyinál erősebb biztosítást ígér, ezért a vár-
ható támadások ellenére mindenkit az eljöve-
telre bíztatunk. A felvonulókat rendőrök fogják 
védeni. Az Andrássy útra merőleges utcákat a 
rendőrség, az Andrássy úttól egy-két utcányi 
távolságra, tehát dobótávolságon kívül fogja 
lezárni. A Felvonulási téri gyülekező és az Er-
zsébet téri megérkezés ideje alatt a rendőrség 
kordonnal fog védeni bennünket. A rendezvény 
után az elvonulást a rendőrség biztosítja.
 
cSATLAKOZÁS A MENETHEZ
A kiindulási pontnál, a Felvonulási téren lehet 
majd csatlakozni a menethez. A Felvonulási 
téren a várakozási terület kordonnal lesz körül-
véve, csak az ide belépők tudnak majd a me-

1300 Gyülekező (Felvonulási tér - Műcsar-
nok mögött)

1330 Beszédek

1400 A Meleg Méltóság Menet indulása

1530 Érkezés az Erzsébet térre

A menet útvonala:
Felvonulási tér (Műcsarnok mögött) - Dó-
zsa György út - Andrássy út - Kodály kö-
rönd - Oktogon - Opera - Erzsébet tér

• Kényelmes cipőben gyere, mert maga a Me-
net körül-belül másfél órán át fog tartani.
• Nem ajánljuk a felvonulást gyerekeknek, idő-
seknek, mozgásukban korlátozott személyek-
nek, krónikus betegséggel élőknek.
• A felvonulás a várakozással és a beszédekkel 
együtt körülbelül 3 órát fog tartani, és érdemes 
úgy készülni, hogy ennek nagy részét a napon 
fogjuk tölteni. Ezért hozz magaddal megfelelő 
mennyiségű vizet, használj naptejet és nap-
szemüveget, kalapot, sapkát vagy kendőt a 
nap ellen, és jól szellőző öltözékben gyere.

TÁvOZÁS
• A rendezvényre lehetőleg ne a Városliget felől 
érkezz, mert a rendőrség nem tudja az egész 
ligetet megfigyelés alatt tartani.
• A rendezvény után menj egyenesen a legkö-
zelebbi metróállomáshoz, lehetőleg csoport-
ban. A rendőrség ezt az útvonalat védeni fogja.
• Gondold át, milyen ruhában, cipőben jössz. 
Olyan öltözékben gyere, amelyben rendőri vé-
delem nélkül is biztonságban haza tudsz menni.
• Lehetséges, hogy várakoznunk is kell, ezért 
idődet, vizedet, esetleges gyógyszereidet en-
nek figyelembevételével oszd be, hozd el.

éjSZAKAI SZÓRAKOZÓHELYEK
Idén a Meleg Méltóság Menetet követő 
Rainbow Party a Corvintetőn lesz. A szervezők 
nagyobb rendőri jelenlétet kértek a Blaha Lujza 
térhez, valamint a fesztivál többi helyszínének 
környékére is. A fesztivál idején valamennyi 
meleg szórakozóhelyet kiemelten fogja védeni 
a rendőrség.

Szivárvány Misszió Alapítvány

bIZTONSÁG A MELEG MéLTÓSÁG 

MENETEN
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KöZöSSéGFEjLESZTéS
A beszélgetést felvezető előadásban 
Vercseg Ilona, a Közösségfejlesztők 

Egyesületének tiszteletbeli elnöke arról beszél, 
hogy a közösségfejlesztés a civil társadalmat 
erősítő tevékenység, mely:
- fokozza a helyi lokális közösségek és civil tár-
sadalmuk egymás iránti bizalmát, kapcsolatait, 
kialakított szokásait és szerveződési formáit, a 
szolidaritást és az együttműködést,
- hozzájárul a megújulási képesség erősödé-
séhez, mert csak a megújult közösség tud fel-
lépni az elidegenedés, a közöny, a kirekesztés, 
az anómia, a sérült szabadságjogok, a kire-
kesztés stb. ellen,
- hozzájárul a kultúraváltás felgyorsításához és 
a demokratizálódási folyamatokhoz. 
A felvezető  előadás után Vercseg Ilona a meg-
hívott LMBT civil szervezetek képviselőivel be-
szélget a jelenről és a jövőbeli tervekről, lehe-
tőségekről. Merre tovább LMBT szervezetek?
Moderátor: Kovács Edit (Közösségi Kapcso-
latok Alapítványa)

GYERMEKES cSALÁdOK
LMBT csa ládok he lyzete  a  ma i
Magyarországon. Gyermekvállalás

lehetőségei, a gyermeknevelés mindenna-
pi kérdéseinek, problémáinak és megol-
dásainak áttekintése, tapasztalatcserével. 
Meghívott vendég többek között egy lesz-
bikus pár, Sándor Bea szakértő
Moderátor: Gergely Vera
Labrisz Leszbikus Egyesület

Ez az öt nap - a filmeken és a szórako-
záson túl - a segítségnyújtásról is szól. 
Nehéz vállalni a család és a barátok 
előtt, hogy leszbikusok, melegek, bisze-
xuálisok vagy transzneműek vagyunk. 
Keveset tudunk egymásról, a jogainkról, 
a lehetőségeinkről. Még kevesebbet tud-
nak ezekről szeretteink.

Ezért szervezünk minden évben mű-
helybeszélgetéseket, előadásokat, hogy 
megismerhessük egymást és magun-
kat is; hogy feloldjuk a félelmeket; hogy 
csökkentsük a távolságot.

Várjuk a szülőket, a testvéreket, a hozzá-
tartozókat, barátokat!

Jöjjenek el, ismerjék meg egymást, kér-
dezzenek, meséljenek, vitatkozzanak ve-
lünk és egymással hogy segíthessenek 
szeretteiken és saját magukon is!

A beszélgetések helyszínei:
Művész mozi
(Budapest VI. ker., Teréz krt. 30.)

Teréz7
(Budapest VI. ker., Teréz krt. 7.; Kapu-
csengő: 12)

Club Underground
(Budapest VI. ker., Teréz krt. 30.
a Művész mozi mellett.)

A beszélgetésekre a belépés ingyenes!

Művész mozi Bódy terem
1800 - 1930

08.
31.

09.
01.

cIvIL SZERvEZETEK éS A TÁ-
GAbb LMbT KöZöSSéG

A Magyar LMBT Szövetség jelenleg bejegyzés 
alatt álló ernyőszervezet hosszú távú stratégiá-
jának kialakítását elősegítő beszélgetéssoroza-
tot szervez. A találkozók hét témakör kérdését 
járnák részletesen körül. A hét téma közül hat 
egy-egy társadalmi terület problémáira össz-
pontosítana, ezek a következők: (1) a munka 
világa, (2) partnerkapcsolat és gyermekválla-
lás, (3) egészségügy és HIV/AIDS prevenció, (4) 
az oktatás világa, (5) a transzneműek jogai, (6) 
gyűlöletbeszéd és homofób erőszak. A meleg-
fesztivál keretében szervezett első alkalom, a 
többitől eltérően nem egy konkrét tématerület-
re összpontosít, hanem a civil szervezetek és a 
szélesebb közösség viszonyának kérdését jár-
ja körbe. A találkozó arra próbál választ adni, 
milyen módokon valósítható meg az érintettek 
minél szélesebb körének bevonása a civil szer-
vezetek munkájába, hogyan biztosítható hogy 
a civil szervezetek valóban az érintettek által 
is legfontosabbnak ítélt problémákkal foglal-
kozzanak.
Moderátor: Dombos Tamás
Magyar LMBT Szövetség

EuROGAMES 2012
Eurogames workshopunkra várunk 
szeretettel minden érdeklődő

sportolni vágyó vagy már sportolót, illetve azo-
kat is akik  hisznek még a cselekvés erejében 
a sportszerű versengésben, és-vagy szeretné-
nek tenni egy jobb világért. Meghívunk neves 
közéleti sportvezetőket, véleményformálókat, 
és olimpikonokat is azért, hogy közösen  be-
széljünk a sportolás pozitív társadalmi élmé-
nyéről és annak gazdasági hatásairól. Meg-

09.
02.

09.
03.
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GYűLöLETbESZéd éS GYűLöLET-
bűNcSELEKMéNY
Milyen kihívásokkal kell szembe-

néznie a magyar rendőrségnek, azon táma-
dások és a szélsőséges weboldalak uszítá-
sainak a fényében, melyek a 2007-2008-as 
támadásokhoz vezettek. Hogyan küzd egy 
a szexuális kisebbségeket régóta tisztelet-
ben tartó ország rendőrsége a gyűlöletbe-
széd és a gyűlöletbűncselekmények ellen? 
Mi kell ahoz, hogy az áldozatok meg merje-
nek szólalni, ki merjenek állni és elmondani, 
mi történt velük? Erre keres választ és meg-
oldásokat ez a beszélgetés.
Meghívott vendégek: Pierre van der Steen 
(Európai Meleg Rendőrök Szövetsége), Né-
met Zoltán alezredes (BRFK), az Amnesty 
International egy képviselője
Szivárvány Misszió Alapítvány és Magyar 
LMBT Szövetség

LAbRISZ öNvédELMI MűHELYMuNKA
09.03., csütörtök, 1800

Ebben a workshopban az önvédelemre fókuszálunk 
a homofób támadások kivédésével, akár a Pride alatt, 
akár a mindennapi életben. Azon tudásunk és tapasz-
talatunk, amit meg szeretnénk osztani veletek egy 
úgynevezett „Segíts magadon” feminista önvédelmi 
csoportban végzett munkánkon alapul. Főbb témák: 
szóbeli stratégiák, valamint stratégiák az együttműkö-
désre, észlelésre, alap fizikai technikák és a tapaszta-
latok megosztása. Nyitott mindkét nem részére.

tudhatjátok hogy  kik  és hogyan támogatnak 
bennünket, és azt is elmondjuk hogy  kik-mit 
és hogyan  tesznek azért, hogy a 2012-es si-
ker valódi, kézzelfogható és átütő legyen. Ne 
feledjétek a sportban nincs Más a sport az 
SPORT!
FrIGO- Eurogames Org.

09.
04.

pSZIcHOdRÁMA MűHEY
09.04., péntek, 1630-1930

Kockázatok és mellékhatások a párkapcsolatban
Műhelymunkánk során – a résztvevők saját 
élményeinek felhasználásával – arra keressük 
a választ, hogy párkapcsolatunkban hogyan 
lehet egyensúlyba hozni saját igényeink érvé-
nyesítését, párunk elvárásainak teljesítésével? 
Milyen kockázatokat rejt magában az önérvé-
nyesítés feladása, vagy éppen az agresszív ön-
érvényesítés? A pszichodráma módszerének 
lényege az érzelmek, történések, vágyak dra-
matikus megjelenítése, újra átélése, a lehetsé-
ges megoldások közös keresése.
résztvevők száma: maximum 12 fő
Pontosan kezdünk, a későn jövőket sajnos 
nem tudjuk beengedni!
Vezetik: Szabó Ferenc és Cseke István

Teréz 7
Budapest VI. ker.

Teréz krt. 7.

MOZAIK KöZöSSéG
09.02., szerda, 1900

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el 

L.ö.K.
08.31., hétfő, 1800

A Megálló Alapítványnál dolgozó, immár 4 éves 
múltú L.Ö.K. (Lelki Önsegítő Kör, LMBT embe-
reknek és családtagjaiknak) bemutatkozó alkal-
ma. Kb.90 perces zárt ajtó mögötti, életvezetési 
csoportbeszélgetés moderátorral. Bármilyen, a 
melegséggel stb. kapcsolati, családi, munkahe-
lyi gonddal lehet jönni, szülővel együtt. (A foly-
tatás lehetősége később bármely szerda este a 
Megállóban.)
Moderátor: Szegedi Lacca

Club Underground

ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)
Ez az evangélium, ez az örömhír. Ez keresztény 
hitünk mélysége, reménye, üzenete. Ezért hi-
hetjük a történelmi egyházak számunkra oly-
kor nagyon fájdalmas útkeresése közben is, 
hogy Isten a mi örök életünket is akarja, értünk 
is adta magát. Hisszük, hogy amikor Jézus így 
beszélt: „Új parancsot adok nektek: Szeressé-
tek egymást! Amint én szerettelek benneteket, 
úgy szeressétek ti is egymást.”, nem fogal-
mazott meg kivételeket, nem engedett kibú-
vókat. Szeretni nem könnyű, szeretni azt, aki 
tojással dobál, aki megtagadja a bűnbocsánat 
szentségét, aki nem áldja meg az életünket, a 
párkapcsolatunkat, aki nem vesz fel egy mun-
kahelyre, vagy ott buzivicceket mesél. Mégis 
hisszük, hogy a szeretet képes átformálni a 
világot. Először bennünk, aztán körülöttünk. 
Szeretnénk megosztani veled azt az örömhírt, 
ami élő a számunkra, szeretnénk, ha megosz-
tanád velünk azt, amink van: a közösséget, a 
találkozást, a reményt. Nyitott alkalmunk íze-
lítőt adhat hétköznapjainkból: imával, énekkel, 
beszélgetéssel, komolysággal és nevetéssel 
várunk.
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pRIdE & pREjudIcE
Meleg Méltóság Menetek szerte Európából. 
Kontrasztos kép az unio országaiból  Buka-
resttől egészen Brüsszelig.

ALTERNATív cSALÁdMOdELLEK
Az ILGA-Europe plakátkampánya bemutatja, 
hogy a családok nem csak a hagyományos 
módon működhetnek. Viszont mindegyiket egy 
dolog tartja össze: a szeretet.

RENdHAGYÓ LAbRISZ NYíLT ÓRÁK 
09.01., kedd, 1800 - 1900

Ezen a napon kicsit más lesz... Eltérünk az 

MERRE IS TOvÁbb, MELEG MédIA?
09.01., kedd, 1800

Mennyire hatékonyan kommunikál kifelé, befelé 
egy rádióműsor, az elektronikus hazai meleg-
sajtó? Szükségünk van-e a mában nyomtatott 
folyóiratokra? Vendégek: a hazai LMBT sajtó és 
média készítői.
Interaktív beszélgetés.
Moderátor: Szegedi Lacca, a Tilos Rádió 
„Szappanopera Helyett” c. melegmagazinjától.

„véTKESEK KöZT cINKOS AKI 
NéMA…”
A szeptember 1-i antifasiszta demonstrációra 
Radnóti-versek felolvasóit várjuk!
70 éve tört ki a II. világháború, és 2 éve tört rá 
társadalmunkra a Sándor-palotától a Magyar 
Gárda!

A MEASZ – Összefogás a Demokráciáért és a 
Demokratikus Hálózat antifasiszta demonst-
rációt szervez szeptember 1-én 17 órától a 
budapesti Deák téren a Bajcsy-Zsilinszky em-
lékműnél.

Antifasiszta demonstrációnkon tisztelgünk a 
mártír antifasiszta költő, Radnóti Miklós előtt. 
Várjuk mindazon antifasiszták jelentkezését, 
akik vállalják kedvenc Radnóti-versük elmon-
dását. Jelentkezni lehet a measzelnok@chello.
hu e-mail címen. További részletek a demonst-
rációval kapcsolatban a www.antifasiszta.hu 
honlapon lesznek olvashatóak.

MEASZ- Összefogás a demokráciáért, de-
mokratikus Hálózat

Kiállítások Művész mozi

További programok

ügyelési rendtől és kivételesen a nyílt órákat a 
Művész Mozi kávézójában tartjuk. Így senki 
sem marad le az LMBT fesztivál programjairól, 
és közben velünk is csacsoghat egy jó kávé 
társaságában.
Akit eddig megrémített az iroda ridegebb han-
gulata, az ismeretlen közeg, vagy a mélyebb 
beszélgetés gondolata, annak itt a lehetőség!
Persze az se essen kétségbe, aki személye-
sebb beszélgetésre vágyik, mivel három lelkes 
tag is vállalta az ügyelést, így lesz időnk min-
denkire!

RAINbOW cHIcK-NIK
09.06., vasárnap, 1500

Talán már próbáltad… Talán még csak hallottál 
róla… De lehet, még csak barátkozol a gondo-
lattal… Mindegy!

Most itt az alkalom! Téged is vár a Rainbow 
chick-nik csajoknak és barátaiknak a margit-
szigeti szökőkútnál, ahonnan együtt átsétálha-
tunk a Nagyrétre!

Fűben fekvés, focizás, frizbizés, tollasozás, gi-
tározás, sörbontogatás, ábrándozás, ismerke-
dés és persze nők, nők, nők ameddig a szem 
ellát… Hozz pokrócot, labdát, tollast, sportci-
pőt, enni-innivalót, de legfőképp magadat! Ha 
először látogatsz el, vagy csak késel, keresd 
a szivárványszínű zászlót! Ezúttal igyekszünk 
majd nem elrejteni...
Kérdést-kérést-óhajt-sóhajt ide várunk: 
mecsekmacsek@gmail.com

KERTbENY KÁROLY SíREMLéKéNEK 
MEGKOSZORúZÁSA
09.06., vasárnap, 1330

Közadakozásból állított Kertbeny Károlynak, a 
magyar származású írónak, a homoszexuális 
szó megalkotójának síremléket a melegközös-
ség. A Kerepesi temetőben (Budapest VIII. ker. 
Fiumei út 16.) álló gránitoszlopot minden év-
ben megkoszorúzzák a melegegyesületek és 
magánszemélyek.
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EMLéKTúrA AZ 1992-BEN E NAPON 
TARTOTT ELSő pINK pIKNIK HELY-
SZíNéRE
09.13., vasárnap, 900

Találkozás: túrázóknak 900 óráig Budapest, 
Moszkva téren az óra alatt (vonaljeggyel a 
zsebben).

Sétálóknak 1500 órakor Hűvösvölgyben a 61-es 
végállomásán. (A Moszkva tértől fél óra!)

útvonal: A Budai-hegység csúcsán álló kilátó-
tól, Hűvösvölgyön át, kedves kőbányánkig.

Táv/szint túra+séta: 20,5 km/650 m; csak 
séta: 5 km/270 m).

Költségek: a túrához 3, míg a sétához 2 BKV-
jegy. (Bp-bérlettel 2 jeggyel kevesebb!)

érkezés: 17 óra 30-ig Újlakra, a Kolosy térre.

Túravezető: Gazsi (06.30) 210.2329

Café 
Vismajor

Budapest XIII. ker.

Szent István krt. 2.

budApEST pRIdE “SZAbAd MIKRO-
FONOK éjSZAKÁjA” 
09.02., szerda, 1900

Szeretsz emberek előtt énekelni? Épp most ta-
nultál meg egy új hangszeren játszani, és sze-
retnéd megcsillantani képességeid barátaid 
előtt? Évek óta verseket írsz titokban, és most 
végre elég bátorságod van, hogy felolvasd 
őket másoknak? A barátaid viccesnek tartanak 
és kipróbálnád magad humoristaként?

Akkor az első Budapest Pride Szabad Mikrofo-
nok Éjszakáját neked találtuk ki!

De mi is ez a Szabad Mikrofonok Éjszakája, 
kérdezhetnéd...

Nem más, mint egy mikrofon és egy színpad. 
És 10 perc, ami alatt azt csinálsz, amit akarsz.

Táncolj akár csirkének öltözve, vagy mesélj 
egy-egy humoros történeted saját életedből, 
csak rajtad áll! Nem más ez, mint részvétel egy 
eseményen, ahol jól érezhetjük magunkat, szó-
rakozhatunk és szórakoztathatunk, kreatívak 
és humorosak lehetünk, cenzúra nélkül.

Nem kell mást tenned, mint írnod az esemény 
Ceremóniamesterének, Miz Szandralyn-nek a 
szandra.gonzalez@budapestpride.hu-ra, vagy 
felhívnod Őt a 06-30/578-6424-es számon. 
Mondd el a neved, fellépésed címét, (rövid) 
összefoglalóját, a fellépők számát, a szüksé-
ges időt, és már kész is!

Az eseményre a belépés díjtalan!

Kirándulás
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kFőSZERvEZő:
Szivárvány Misszió Alapítvány
www.budapestpride.hu
info@budapestpride.hu

Az Alapítvány célja a melegek, leszbi-
kusok, biszexuálisok, transzneműek 
közösségi, kulturális és érdekvédelmi 
tevékenységének a támogatása. Ennek 
keretében fesztiválokat, rendezvényeket, 
előadásokat szervez, kiadványokat jelen-
tet meg, együttműködik más meleg civil 
szervezetekkel, társadalmi és állami szer-
vekkel. Az Alapítvány kiemelt célkitűzései 
közé tartozik az évenként megrendezésre 
kerülő Meleg és Leszbikus Fesztivál és az 
ehhez kapcsolódó Meleg Méltóság Nap 
eseményeinek a megszervezése, valamint 
a melegek számára egy olyan közösségi 
ház létrehozása és működtetése, amely 
hozzájárul a meleg civil önszerveződések 
megerősödéséhez.

Háttér Társaság a Melegekért
1554 Budapest, Pf. 50.
www.hatter.hu | hatter@hatter.hu
Segélyvonal: 06 (1) 329-33-80; 06 (40) 
200-358 hívható
minden nap 18-23 óráig

A Háttér Társaság a Melegekért az egye-
sülési jog alapján létrejött olyan kiemelke-
dően közhasznú országos működési körű 
társadalmi szervezet, mely az önkéntes-

ség elvén szerveződik, a demokrácia, a 
szakmai hozzáértés és a szolidaritás elve 
alapján működik, szolgáltatásait nyilvá-
nosan és korra, nemre, fajra vagy etnikai 
származásra, hitre, fogyatékosságra vagy 
szexuális orientációra tekintet nélkül, bár-
ki számára hozzáférhető módon nyújtja. 
Az egyesület 1995-ben alakult és az óta 
az ország legnagyobb meleg és leszbikus 
civil szervezetévé nőtte ki magát. Célja-
ink: A szakmai és politikai közvélemény 
figyelmének felhívása a leszbikus, me-
leg, biszexuális és transznemű emberek 
problémáinak megoldatlanságára. Fő 
projektjeink: Meleg Jogsegélyszolgálat, 
Meleg Háttér Információs és Lelkisegély 
Szolgálat, HIV-AIDS prevenciós program, 
HIVvonal, Háttér Archívum.

Labrisz Leszbikus Egyesület
Budapest,1395, Pf. 408.
www.labrisz.hu | labrisz@labrisz.hu

A Labrisz Leszbikus Egyesületet 1999-
ben jegyezték be. Az egyesület havon-
ta megrendezett beszélgetőestjén, a 
Labrisz-esteken alkalmanként 30-40 nő 
vesz részt. A beszélgetések elsődleges 
célja az, hogy megtörje a rejtőzködést, 
a bezártságot, és segítsen a leszbikus 
nőknek az önelfogadásban. Az egyesü-
let legfontosabb tevékenysége a közös-
ségszervezés, a leszbikus és biszexuális 

nők önelfogadásának és láthatóságának 
erősítése, és a szélesebb társadalommal 
való dialógus publikációkon, ismeretter-
jesztésen és az egyesület középiskolai 
programján keresztül.

Feladatunknak tartjuk a leszbikus kultúra 
feltárását, ápolását és megismertetését 
is. E célok megvalósítása érdekében az 
egyesület többrétű (közösségi, kulturális,
oktatási, PR, stb.) tevékenységet folytat. 
1999-ben elindítottuk „Labrisz-könyvek” 
könyvsorozatunkat is. Eddig megjelent 
köteteink: a Leszbikus tér/erő a leszbikus 
történelemről és politikáról, a feminiz-
musról, identitásról, a reprezentációról 
és az előbújásról; a Szembeszél. Lesz-
bikusok a szépirodalomban, versek és 
novellák, és az Előhívott önarcképek. 
Leszbikus nők önéletrajzi írásai, amely 
leszbikusok levél- és naplórészleteit, 
önéletrajzi írásait tartalmazza. A Meleg-
ség és megismerés című középiskolai 
beszélgetőprogramunkkal kapcsolatban 
az egyesületet sok olyan tanár is meg-
kereste, aki bár fontosnak érezték, hogy 
meghívjanak minket az osztályukba, 
mégsem merték megkérdezni az igaz-
gatót vagy kollégáikat. Elsősorban nekik 
állítottuk össze Már nem tabu. Kézikönyv 
tanároknak a leszbikusokról, melegek-
ről, biszexuálisokról és transzneműekről 
című tanári kézikönyvünket.
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