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támogatók
Kiemelt támogatók

Amerikai Egyesült Államok
nagykövetsége

A filmfesztivál támogatói
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köszöntő
Üdvözlünk a 16. Budapest Pride-on!
Ismét eltelt egy év, és mi ismét jelentkezünk. A magyar leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) fesztivált
ezúttal hazánk európai uniós soros elnökségének ideje alatt, június 11. és 19. között rendezzük meg. A Pride-hetet
elsősorban az EU-nak szenteljük, de – az először betiltott, majd mégis hosszabb útvonalon engedélyezett – felvonulás
vendégei között lesz Stuart Milk, a világ első, és ezért életével fizető meleg politikusának Stuart Milknek unokaöccse, is.
Magyarország új alkotmányában deklarálták, hogy a házasság kizárólag különböző nemű párok között köttethet, valamint
kimaradt az Alaptörvényből a többségtől eltérő szexuális orientáció miatti negatív megkülönböztetés elleni védelem is. A
család fogalma az LMBT embereket is megilleti – MOST TE JÖSSZ, hogy megmutasd, Magyarország is az Európai Unió
része!
Június 11-én hazánk bemutatásával kezdünk: a hagyományosan a Capellában tartott nyitópartinknak a Hungarikum nevet
adtuk. A másnapi, Művész moziban lévő hivatalos megnyitó ünnepségünket Hajós András konferálja, a Pride-ot pedig
Némedi Mari, a Fiúk a klubból c. meleg filmsorozat szinkronhangja nyitja meg.
A több mint egyhetes Budapest Pride-on az előző évekhez képest jóval több európai filmet mutatunk be: Nagy-Britannia,
Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország mind-mind képviseltetve lesz. A KoMoD Színház támogatásával két
színdarabbal, a Karüsszellel és a Boldogság és más mesékkel is büszkélkedhetünk az idén. Rapid randi lányoknak és
fiúknak; szabad színpad; workshopok, tánc- és játékest: mind-mind Rátok várnak! Ahogyan a bulik is: Arany Tűsarok Gála,
Ladies’ és Men’s Pride, és a kihagyhatatlan Rainbow Party szombaton!
2011-ben a Le Café M a Budapest Pride központi kávézója. Meghosszabbított nyitvatartással, már reggel 8-tól várják a
frissülni vágyókat; akár a szervezőkkel is találkozhatsz az infopultnál.
Fesztiválunk legfőbb eseménye, a Meleg Méltóság Menet – a tiltó határozat Fővárosi Bíróság általi semmissé
nyilvánítása után – június 18-án, 15:00-kor indul az Andrássy út Hősök tere felőli részéről. Az idei felvonulás hosszabb
lesz, a Parlament közelében, az Alkotmány utca és a Kossuth tér torkolatához fogunk megérkezni, ahol szimbolikus
melegesküvővel várunk Titeket! MOST TE JÖSSZ!
Találkozunk június 11. és 19. között! Budapest Pride. Szabad.
Szivárvány Misszió Alapítvány

tartalomjegyzék
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megnyitó
Fesztivál
információk

június 11.,
vasárnap, 18:00

Filmfesztivál

Művész mozi, Chaplin terem

A mozirajongó LMBT embereket
és az érdeklődőket idén 26 filmmel
várjuk. Hazánk európai uniós elnökségre való tekintettel igyekeztünk
elsősorban az öreg kontinens LMBT
témájú filmjeiből válogatni, de olyan
csemegével is szolgálunk, mint az
Egy egyedülálló férfi, melyet a megnyitót követően még két alkalommal
vetítjük le a héten. A filmek eredeti
nyelven, magyar felirattal láthatók.
Jegyár: valamennyi film 1200,- Ft
kivéve a nyitófilm – 1400.- Ft
Jegyek a Művész mozi
pénztárában kaphatók.
Helyszín: Művész mozi
(Budapest VI., Teréz krt. 30.)

A 16. Budapest Pride
megnyitóünnepségén adjuk át a
Háttér Társaság a Melegekért
egyesület közéleti díjait.

Műsorvezető:
Hajós András

A fesztivált megnyitja:

Némedi Mari
Idén Némedi Mari színészénekesnő nyitja meg a Budapest
Pride-ot. Sokak számára ismerősek
operettválogatásai, popdalai és
Cserháti-feldolgozásai. Gyakran
szinkronizál is, számos sorozat és
játékfilm szereplőinek kölcsönözte
már a hangját. Közülük leginkább
a méltán népszerű Fiúk a klubból
című, meleg témájú sorozat
központi alakja, „minden melegek
anyja”, Debbie karaktere ismert.

Hajós András
Szociológus végzettségű dalszerző,
énekes, televíziós, rádiós. 2003
óta mulattatja a közönséget; több
önálló show után jelenleg a Heti
Hetes állandó szereplője, valamint
a különleges stílusú Emil.RuleZ!
zenekar frontembere.

Némedi Mari

Workshopok
Minden beszélgetésre és műhelymunkára ingyenes a belépés.
Helyszín: Bálint ház
(Budapest VI., Révay u. 16.)
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filmek
EGY EGYEDÜLÁLLÓ FÉRFI (nyitófilm)

A SZÍV VEZET (zárófilm)

2011. június 12. vasárnap, 19:00 Művész mozi, Chaplin terem
2011. június 14. kedd, 20:00 Művész mozi, Chaplin terem
2011. június 16. csütörtök, 18:00 Művész mozi, Buñuel terem

2011. június 19. vasárnap, 20:00 Művész mozi, Chaplin terem

A Single Man. 2009; USA; 99 perc
r: Tom Ford. sz: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode

Benji Schwimmer, Melanie LaPatin, Nicole Dionne

1962-ben járunk, a kubai rakétaválság kellős közepén. George Falconer, a
Los Angeles-ben élő 52 éves angol professzor személyes válságban van:
partnere, Jim halála után saját élete értelmét keresi. Megrekedt a múltban és
nem lát kiutat belőle. A film egyetlen napján kíséri végig, melyben események
és találkozások sora fogja eldönteni, tartogat-e az élet George számára bármit
is Jim után. A Christopher Isherwood regényéből készült film először látható
Magyarországon, Colin Firth Oscar-jelölt alakításával.
Set in Los Angeles in 1962, at the height of the Cuban missile crisis,
A Single Man, is the story of George Falconer, a 52 year old British college
professor who is struggling to find meaning to his life after the death of his
long time partner, Jim. George dwells on the past and cannot see his future as
we follow him through a single day, where a series of events and encounters,
ultimately leads him to decide if there is a meaning to life after Jim. The story is
an adaptation of a novel by Christopher Isherwood.

Leading Ladies. 2010; USA; 102 perc
r: Daniel Beahm, Erika Randall Beahm. sz: Laurel Vail, Shannon Lea Smith,
A Campari családban mindenki tudja a helyét. Sheri színpadias és basáskodó
anyafigura, aki fiatalabbik lányát, Tasit, a helyi amatőr társastánckör üdvöskéjét
készíti fel egy fontos versenyre. Az idősebbik lány, Toni észrevétlenül belesimul
a tapétába, miközben csendesen összetartja a családot. Az egyetlen biztos
férfi az életükben Cedric, Tasi táncpartnere és Toni legjobb barátja. Amikor Tasi
teherbe esik, Toni veszi át a helyét a versenyre való készülésben, de van egy
feltétele: ő választ partnert.
The Campari women all know their place. Sheri is the larger-than-life,
overbearing stage mom. Her youngest daughter Tasi is the darling of the
local amateur ballroom circuit, practicing for a dance competition. Her oldest
daughter Toni is the wallflower who quietly supports them all. The only
consistent man in their lives is Cedric, Tasi’s dance partner and Toni’s best
friend. When Tasi gets pregnant, Toni takes over in the dance competition, but
on one condition: she gets to choose her own dance partner.
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A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG

A KÖLTŐ ÉLETEI

2011. június 13. hétfő, 22:00 Művész mozi, Bódy terem

2011. június 17. péntek, 22:00 Művész mozi, Buñuel terem

From Beginning To End / Do Começo ao Fim. 2009; Brazília; 94 perc
r: Aluisio Abranches. sz: Júlia Lemmertz, Fábio Assunção, Jean Pierre Noher

The Consul of Sodom / El cónsul de Sodoma. 2009; Spanyolország; perc
r: Sigfrid Monleón. sz: Jordi Mollà, Bimba Bosé and Àlex Brendemühl

A hatéves Thomas legjobb barátja féltestvére, a 12 éves Francisco. Julieta
megkönnyebbüléssel és örömmel fogadja, hogy fia, Francisco olyan jól kijön
második férjével és annak fiával, Thomasszal, de néhány szomszéd rossz
szemmel tekint a szerintük túl közeli, már-már „egészségtelen” barátságra.
Ahogy a fiúk egyre cseperednek, a köztük levő kötelék úgy erősödik. Szüleik
halála után a 21 éves Thomas és a 27 éves Francisco végül hajlandók
szembenézni a ténnyel, hogy testileg is vonzódnak egymáshoz.

Szexualitással és erotikával tűzdelt, lélegzetelállító történet a nagyra becsült
katalán költő, Jaime Gil de Biedma életéről és munkásságáról. Gil de Biedma
egyszerre karizmatikus és bizarr, brilliáns értelmű személyiség rendkívüli
érzékenységgel. A hatvanas évekbeli barcelonai baloldal tagjaként Gil de
Biedma előszeretettel jellemezte magát ‘a tapasztalat költőjeként’, ugyanakkor
mérhetetlenül szenvedett kettős életétől: nappal burzsoá és multinacionális
cégigazgató, éjjel kommunista és homoszexuális költő.

Six-year-old Thomas is best friends with his half-brother, twelve-year-old
Francisco. Julieta is delighted that her son Francisco gets along so well with
her second husband Alexandre and his son Thomas, but a few neighbors
wonder if the boys are closer than is healthy. As the boys grow older, the bond
between them grows stronger, and after the death of their parents, 21-yearold Thomas and 27-year-old Francisco are finally willing to acknowledge their
physical attraction to one another.

Fascinating journey through the life and work of the prestigious Catalan poet
Jaime Gil de Biedma, both marked by sexuality and eroticism. Charismatic
and somewhat eccentric, brilliant intellectual with extraordinary sensitivity and
member of Barcelona’s ‘gauche divine’ in the 60s, Gil de Biedma liked to
describe himself as a ‘poet of experience’ while he suffered dreadfully from the
dichotomy strangling him: bourgeois and executive for a multinational by day,
communist and homosexual poet by night.

7
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A LELKÉSZ FELESÉGE

A TENGERÉSZGYALOGOS

2011. június 17. péntek, 20:00 Művész mozi, Buñuel terem

2011. június 13. hétfő, 20:00 Művész mozi, Buñuel terem

Elena Undone. 2010; USA; 111 perc
r: Nicole Conn. sz: Necar Zadegan, Traci Dinwiddie, Gary Weeks

A Marine Story. 2010; USA; 98 perc
r: Ned Farr. sz: Dreya Weber, Paris P. Pickard, Christine Mourad

Elena feleség és anya, aki sosem volt még igazán szerelmes. Peytonnal, a nyíltan
leszbikus írónővel való barátsága ismeretlen érzéseket kelt benne. Vonzódásuk
ellenére Peyton vonakodik attól, hogy egy férjes nővel viszonyba keveredjen,
Elena pedig kihűlt házassága romjain próbál kiigazodni a váratlanul rátörő
vágyakon. A lelkész felesége magával ragadó dráma és szenvedélyes szerelmi
történet, a filmtörténet leghosszabb, 3:24 perces csókjelenetével, mellyel
Hitchcock Forgószél (1946) c. filmjét körözte le.

Alexandrát, a kitüntetésekkel teletűzdelt tengerészgyalogost nem kell félteni
egy kocsmai verekedésben, de a hadsereg szabályzatával szemben ő is
tehetetlen. Amikor Irakból hazatér a konzervatív kisvárosba, azt a feladatot
kapja, hogy készítsen fel egy nehezen kezelhető tinédzserlányt a katonai
sorozásra. Visszatérése valódi okára hamar fény derül, és ez mindkettejük
jövőjét veszélyezteti. A tengerészgyalogos az amerikai hadsereg tavaly
eltörölt, melegek nyílt szolgálatát tiltó törvénye értelmetlenségére világít rá.

Elena, a straight wife and mother who has never experienced true love before,
befriends Peyton, an out lesbian writer. Despite their attraction, Peyton has
strong reservations about becoming involved with her; Elena, caught in a
loveless marriage, can barely begin to rationalize the nature and magnitude of
her desires. Elena Undone combines captivating drama with passionate sex
and romance, and features the longest movie kiss of all time with 3:24 minutes,
previously held by Hitchcock’s Notorious (1946).

Decorated Marine officer Alexandra is tough enough to kick any guy’s ass
in a bar fight, but there’s one opponent she can’t beat: military policy. She
unexpectedly returns to her conservative hometown from Iraq and she is
quickly recruited to help a troubled teen prepare for boot camp. When the true
reasons for her return become known it threatens the future for both of them. A
Marine Story highlights the absurdity of the military ban on gays through the
personal story of one courageous woman.

8
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ARA CSAK EGY VAN

BAGLYOK

2011. június 14. kedd, 20:00 Művész mozi, Buñuel terem

2011. június 16. csütörtök, 18:30 Művész mozi, Bódy terem

Gray Matters. 2006; USA; 96 perc
r: Sue Kramer. sz: Heather Graham, Tom Cavanagh, Bridget Moynahan, Sissy

The Owls. 2010; USA; 66 perc
r: Cheryl Dunye. sz: V.S. Brodie, Skyler Cooper, Cheryl Dunye, Lisa Gornick,

Spacek, Rachel Shelley, Alan Cumming

Guinevere Turner, Deak Evgenikos

Egy fedél alatt élnek, félszavakból is megértik egymást, és úgy táncolnak együtt,
mint Ginger és Fred. Tökéletes pár? Nem igazán. Gray és Sam testvérek, akik
annyira összenőttek, hogy mindenki párnak nézi őket. Ez kezd már olyan ciki
lenni, hogy végül elhatározzák, itt az ideje a párkeresésnek. Sam segít a huginak
pasizni, az pedig mindent megtesz, hogy Samnek barátnőt szerezzen. Amikor
Sam megtalálja álmai asszonyát, Gray gyanakodni kezd, hogy Sammel jobban
hasonlítanak egymásra, mint korábban gondolta.

Két negyvenes leszbikus pár véletlenül megöl egy fiatal nőt, a holttestet pedig
eltemetik a rendőrség értesítése nélkül. A sötét titok és a bűntudat árnya újra rájuk
vetül, amikor egy idegen jelenik meg az életükben feszültséget és konfliktust keltve.
Nem sejtik, hogy a titokzatos idegen olyan tervet forral, amelyben mindüknek szerepet
szán. Cheryl Dunye, a 2001-ben játszott Watermelon Woman rendezője provokálni
akar a szimbolikus történetben, párbeszédre, önreflexióra sarkallni a 40-es generációt.
A Go Fish egykori szereplőivel.

They finish each other’s sentences, dance like Fred and Ginger, and share the
same apartment–the perfect couple? Not exactly. Gray and Sam are sister and
brother so compatible and inseparable that people actually assume they are
dating. Mortified, they both agree they must branch out and start searching
for love. He’ll look for a guy for her and she’ll look for a gal for him. When Sam
meets the woman of her dreams, Gray starts to realize she has even more in
common with Sam than she previously thought.

Two middle-aged, lesbian couples accidentally kill a younger lesbian and hide
the body, without reporting it to the authorities. Their guilt and long-kept, dark
secret comes back to haunt them, as an unexpected stranger shows up in
their lives, bringing tension and discord. Little do they know that this mysterious
stranger has a plan which includes all four of them.
A funny, mysterious and humane generational anthem, The Owls stars some
of the most popular underground artists in lesbian cinema.

9
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BUMM A FEJRE

CSAK A SZEX

2011. június 15. szerda, 18:15 Művész mozi, Buñuel terem

2011. június 15. szerda, 22:00 Művész mozi, Buñuel terem

Kill The Habit. 2010; USA; 80 perc
r: Laura Neri. sz: Lili Mirojnick, Katerina Moutsatsou, Maria-Elena Laas

Man at Bath / Homme au bain. 2010; Franciaország; 72 perc
r: Christophe Honoré. sz: François Sagat, Omar Ben Sellem, Chiara Mastroianni

Galia épp most ölte meg Lyle-t, a drogdílerét, és legjobb barátnőjét, Sotit
hívja a bajban. Lyle lakásában dekkolnak a tüzes Latina feleséggel együtt,
aki boldogan segít eltüntetni elhunyt férje hulláját, amennyiben osztoznak a
drogpénzen. Galiának le kell tennie az óvadékot az öccséért és időben haza
kell érnie egy családi eseményre. Sotinak le kell beszélnie a szerről Galiát és
megmondani neki, hogy szerelmes belé. A három nőnek együtt kell működnie,
hogy eltüntessék a hullát és közben ne bukjanak le.

A Szerelmesdalok c. film sokat méltatott rendezőjének új filmje szenvedélyes
feltáró utazás a szexuális meghittség érzelemrajzába. Miután az elragadó,
izmos Emmanuelt (a francia pornószínész François Sagat alakításában) dobja
barátja, Omar, az beleveti magát Párizs erotikus világába. Mindketten szexuális
kalandozással próbálják elfelejteni a másikat, de felmerül a kérdés, hogy vajon
a másokkal megtalált testi gyönyörök képesek-e betölteni a köztük támadt
szakadékot.

Galia just killed her drug dealer Lyle and calls on her best friend Soti to help
her out. The two get stuck in Lyle’s apartment with his fiery Latina wife who is
more than happy to help them get rid of the body, as long as they share his
cash. Galia wants to bail her brother out of jail and get them both home in time
for their baby brother’s bris. Soti wants to get Galia to quit using drugs and to
tell her she is in love with her. The three must cooperate long enough to avoid
arrest and dump the body.

From the lauded director of Love Songs comes this steamy exploration of
the aesthetics and emotions underlying sexual intimacy. After his lover Omar
breaks up with him, the gorgeous, musclebound Emmanuel (French porn star
François Sagat) embarks on an erotic tour of Paris. Both men try to forget each
other through a series of passionate trysts, but are the physical delights they
find elsewhere enough to heal the rift that has opened between them?

10

budapestpride-2011-programfuzet.indd 10

A film megtekintése csak nagykorúaknak ajánlott

2011.06.03. 4:45:02

budapestpride-2011-programfuzet.indd 11

2011.06.03. 4:45:15

DZSIGOLA

EGY ÉJSZAKA RÓMÁBAN

ÉJJELI ŐRSÉG

2011. június 15. szerda, 20:00 Művész mozi, Buñuel

2011. június 13. hétfő, 22:00 Művész mozi, Buñuel ter.
2011. június 17. péntek, 22:00 Művész mozi, Bódy

2011. június 16. csütörtök, 20:00 Művész mozi,

terem

Gigola. 2010; Franciaország; 102 perc
r: Laure Charpentier. sz: Lou Doillon, Marie Kremer,

terem

Room in Rome / Habitación en Roma. 2010;
Spanyolország; 109 perc. r: Julio Medem. sz: Elena

Eduardo Noriega, Marisa Paredes, Thierry Lhermitte,
Rossy de Palma

Anaya, Natasha Yarovenko and Enrico Lo Verso

A Dzsigola egy karizmatikus fiatal nő, George
története. George tizenévesen beleszeretett
egyik tanárnőjébe. Évekkel később, szerelmének
öngyilkosságától megtörve, George egy izgalmas és
vakmerő ugrással beleveti magát a hatvanas évekbeli
Pigalle éjszakai életébe. Miután viszonyt kezd egy
tehetős, vonzó, ám idősebb nővel, aki pénzt és
ajándékokat kínál cserébe szexuális szolgáltatásaiért,
George-ból Dzsigola lesz, vagyis egyfajta selyemfiú,
nőknek. A film Laure Charpentier botránykönyvének
adaptációja.

Egy hotelszoba Róma szívében. Két fiatal nő, akik
Rómán átutazóban véletlenül találkoznak. A találkozás
intim és szenvedélyes kalandra csábítja őket, mely
mindkettejük testén és lelkén mély nyomot hagy.
Lassan átengedik magukat az ismeretlennek, és
új, megbabonázó szerelem hajnalára virradnak. Az
Egy éjszaka Rómában 12 órát ölel fel egészen a
reggeli órákig, amikor a két nő útja újra kettéválik.
Hazaindulnak: Alba Spanyolországba, Natasha
pedig Oroszországba. A film megtekintése csak
nagykorúaknak ajánlott.

Gigola is the story of George, a charismatic young
woman who, in her teens, falls in love with a female
teacher. Devastated by her lover’s eventual suicide,
some years later, George embarks on an exciting and
reckless journey to the depths of Pigalle’s nightlife, circa
1960. After an encounter with a wealthy, attractive older
woman who offers her money and gifts in return for
sexual favors, George becomes Gigola, a kind of gigolo
for women. Based on the controversial novel Gigola by
Laure Charpentier.

A hotel room in the heart of Rome. Two young women
who have only just met travel together on an intimate,
passionate journey that will mark their bodies and souls
deeply. Slowly they allow themselves to be borne away,
each into the unknown terrain of the other, until both find
themselves transfixed before a completely new love. The
story unfolds over twelve hours, through the night and
into the early morning, before each woman departs, Alba
to Spain and Natasha to Russia. May not be suitable for
minors.
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Chaplin terem

The Night Watch. 2011; Nagy-Britannia; 90 perc
r: Richard Laxton. sz: Harry Treadaway, Anna
Wilson-Jones, Liam Garrigan
A második világháború megpróbáltatásaiból épp
magához térő London a helyszíne három nő és
egy férfi történetének, akiket háborús élményeik
visszavonhatatlanul összekötnek. A szexuális
szabadság és függetlenség, ami a háború alatt
megadatott nekik, ismét elveszni látszik, amint
visszakényszerülnek a társadalom peremére. Az
időben visszafelé haladva, a háború végétől az első
légitámadásokig bontakozik ki négyük története,
szerelmeik és veszteségeik. Az Éjjeli őrség Sarah
Waters regényének BBC adaptációja.
Set against the backdrop of a London recovering
from World War II, The Night Watch is a tale of
lost young Londoners, whose lives are inextricably
linked via their wartime experiences. The sexual
freedom and independence they enjoyed in wartime
is curtailed once more as they are returned to the
margins of society. Moving back in time through the
Forties into the maelstrom of the Blitz, their lives,
loves and losses are unravelled. The Night Watch is
the BBC television adaptation of Sarah Waters’ novel.

A film megtekintése csak nagykorúaknak ajánlott

2011.06.03. 4:45:28

ELADÓSORBAN

FELTÖLTVE

HIÁNY
2011. június 16. csütörtök, 21:45 Művész mozi,
Buñuel terem

2011. június 14. kedd, 18:00 Művész mozi, Buñuel

2011. június 15. szerda, 22:00 Művész mozi, Bódy

terem

terem

You Should Meet My Son!. 2010; USA; 88 perc
r: Keith Hartman. sz: Joanne McGee, Carol Goans,

Buffering. 2011; Nagy-Britannia; 84 perc
r: Darren Flaxstone, Christian Martin
sz: Alex Anthony, Conner Mckenzy, Jessica

Stewart Carrico
Mae egyszerű déli anyaként a legjobbat akarja
fiának, Briannek. Nővérével, Rose-zal péntekenként
vacsorára hívják a környéken fellelhető hajadonokat,
hátha felkelti valamelyik a fiú érdeklődését, de Brian
mindig a “szobatársával” érkezik. Egy magazin
“Meleg-e a fiam?” tesztjének kitöltése után egyszer
csak leesik nekik a tantusz. Mivel Brian boldogsága
mindennél többet ér, elhatározzák, hogy felkutatják
neki a tökéletes férjet, még ha az összes létező
melegbárt és -klubot tűvé kell tenniük érte.
Mae is a Southern mom who wants the best for her
son Brian. She and her sister Rose invite every single
girl in town over most Friday nights to set them up
with him, but Brian always brings his “roommate.”
One night the sisters finally catch on – with the help
of an „Is Your Son Gay?” survey in a magazine.
Determined that he won’t go through life alone
and miserable, they set out to find him the perfect
husband, even if it means hitting the bars and clubs
themselves to rustle up a few Mr. Rights.

Matthews
Seb és Aaron túlköltekezték magukat és adósságot
halmoztak fel a hitelkártyájukon. Aaron elhatározza,
hogy kezébe veszi az irányítást: titokban felveszi
és a neten közvetíti nemi életüket. Dől is a pénz,
míg Aaron le nem bukik... Mivel Seb belátja, hogy
ily módon megoldódhatnak anyagi problémáik,
beleegyezik a folytatásba, míg újra egyenesbe nem
jönnek. Ekkor kerül a képbe Jem, egy jóbarát, aki
szerint egy harmadik szereplő bevonása még több
hasznot hozna. A dolgok így már közel sem olyan
egyszerűek…
Seb and Aaron have overspent and built up debts
on their credit card. Aaron decides to take matters
into his own hands and secretly films their sex life to
broadcast online. The money pours in until he gets
caught! Realising that the scheme could sort their
financial problems, Seb agrees to allow things to
continue until they are “back in the black”. When their
friend Jem arrives and suggests a third party might
help them make even more cash, things start to get
a little tricky…

A film megtekintése csak nagykorúaknak ajánlott
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Absent / Ausente. 2011; Argentína; 87 perc
r: Marco Berger. sz: Alejandro Barbero, Antonella
Costa, Javier De Pietro
Martin minden alkalmat kihasznál, hogy közel kerüljön
testnevelés-tanárához, Sebastianhoz, mígnem
végül egy egész éjszakát nála tölt. Sebastian már
rég belesétált a csapdába, amikor világossá válnak
számára Martin szándékai. Csak egy tragikus baleset
ébreszti rá, mit is érez valójában Martin iránt. A
Hiányban a felnőttet használja ki egy kiskorú, aki
tökéletesen tisztában van tanára kényes helyzetével,
és azt a legmesszenőbbekig kihasználja. A filmet a
2011-es berlini filmfesztiválon Teddy díjjal jutalmazták.
Martin finds a whole series of excuses to subtly
invade his sport teacher Sebastian’s privacy, ending
up spending a night in his apartment. But when
Martin’s intentions dawn on him, the teacher has
already been compromised. It takes a tragic accident
for Sebastian to become aware of his own feelings
for Martin. Ausente is about the abuse of an adult by
a minor, who is fully aware of his teacher’s delicate
position and all too willing to exploit it. Ausente is a
Teddy winner in the 2011 Berlinale.
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napi bontás

2011. június 11.,
szombat

2011. június 12.,
vasárnap

2011. június 13.,
hétfő

2011. június 14.,
kedd

2
s

08:00 Kerékpártúra a 16. Budapest
Pride alkalmából. Találkozás: Budapest,
Keleti pályaudvar

18:00 Megnyitó.
Művész mozi - Chaplin terem

16:30 Politikai beszélgetés. workshop
Bálint ház

16:30 Család, házasság, anti

16

diszkriminációs jog a nagyvilágban és
itthon. workshop. Bálint ház

wo

22:00 Nyitóbuli - Hungarikum Capella
Café

19:00 Egy egyedülálló férfi.
2009, USA, 99 perc
Művész mozi - Chaplin terem

18:00 Labrisz : “Eltitkolt évek”
workshop.
Bálint ház

18:00 A Meleg Egyenjogúságért
workshop. Bálint ház

18:
wo
Bá

20:00 Boldogság és más mesék
színdarab. KoMoD Színház

18:00 Tengeri herkentyűk
2005, FR, 96 perc.
Művész mozi - Buñuel terem

18:00 Eladósorban.
2010, USA, 88 perc.
Művész mozi - Buñuel terem

20
Bu

21:00 Menők. 2010, UK,
108 perc. Művéz mozi - Buñuel terem

18:00-21:00 Rendhagyó Labrisz
nyíltóra. Művész mozi - kávézó

18:00 Vízi liliomok. 2007, FR,
85 perc. Művész mozi - Bódy terem

10

20:00 Karüsszel
színdarab. KoMoD Színház

20:00 Ara csak egy van. 2006, USA,
96 perc. Művéz mozi - Buñuel terem

szí

20:00 Rapid Randi lányoknak
Bolondóra Kávézó

20:00 Boldogság és más mesék
színdarab. KoMoD Színház

22:00 A tengerészgyalogos. USA,
98 perc. Művész mozi - Buñuel terem

20:00 Egy egyedülálló férfi. 2009,
USA, 99 perc. Művész mozi - Chaplin terem

20

22:00 Lorca és Dali.
2008, UK-SPA, 112 perc. Művész mozi Chaplin terem

20:00 Rapid Randi fiúknak
Bolondóra Kávézó

22
Ca

22:00 A bölcsőtől a sírig.
2009, BRA, 94 perc.
Művész mozi - Bódy terem

22:00 Mackóváros.
2010, USA, 104 perc
Művész mozi - Buñuel terem

20
Mű

14
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Koalíció (MEGYEK)

22:00 Egy éjszaka Rómában
2010, SPA, 109 perc
Művész mozi - Buñuel terem

20

20
Ch

Éjs

20
Mű

2011.06.03. 4:46:02

és

2011. június 15., 2011. június 16., 2011. június 17., 2011. június 18., 2011. június 19.,
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
16:30 Magyar LMBT Kutatás

16:30 “Mi vagyunk a család, a

16:30 An Introduction to

biztonság, az otthona”

Hungarian Sexual Politics for
Foreigners.

15:00-19:00 Meleg Méltóság
Menet - Most te jössz!. Hősök
tere - Andrássy út - Erzsébet tér Alkotmány utca

05:00 Rainbow After

2011

22:00 RAINBOW PARTY
Orfeum, a pesti mulató
(Budapest VII., Erzsébet krt. 43-49.)

12:00 - 14:00 Piknik az

workshop. Bálint ház

workshop. Bálint ház

workshop in English. Bálint ház
18:00 “Melegviccek”
workshop.
Bálint ház

18:00 Beszélgetés az új
médiatörvény sajátosságairól.

18:00 Gay March, Activism and
Community Building in Hungary.

18:15 Bumm a fejre
2010, USA, 80 perc. Művész mozi Buñuel terem

18:00 Egy egyedülálló férfi
2009, USA, 99 perc.
Művész mozi - Buñuel terem

18:00 Sasha
2010, NÉ, 102 perc
Művész mozi - Buñuel terem

13:00 Kertbeny Károly
síremlékének megkoszorúzása

20:00 Dzsigola. 2010, FR,
102. Művész mozi - Buñuel terem

18:30 Baglyok. 2010, USA, 66
perc. Művész mozi - Bódy terem

A lelkész felesége. 2010, USA, 111
perc. Művész mozi - Buñuel terem

14:00 Csik-Nik a szigeten lánypiknik. Margit-sziget

20:00 Karüsszel
színdarab. KoMoD Színház

19:00 Pride Táncest #2 Zumbaworld. Bálint ház

20:00 Karüsszel
színdarab. KoMoD Színház

16:30 A MOZAIK Közösség nyílt
alkalma. workshop. Bálint ház

20:00 Mással párban
2009, OL, 103 perc. Művész mozi Chaplin terem

20:00 Éjjeli őrség
2011, UK, 90 perc
Művész mozi - Chaplin terem

20:00 Rózsaszín remények
USA, 99 perc
Művész mozi - Chaplin terem

16:30 Huhogók + műhely
beszélgetés a film kapcsán. 2010,

USA, 90 perc. Café Vis Major

20:00 Szabad Mikrofonok
Éjszakája. Mika Tivadar Mulató

20:00 Pikk Dáma Játékest
Bolondóra Kávézó

22:00 A költő életei. 2010, SPA,
110 perc. Művész mozi - Buñuel terem

18:00 Mással párban. 2009, OL,
103 perc. Művész mozi - Bódy terem

22:00 Arany Tűsarok Gála
Capella Café

20:00 Testvériség
2009, DÁN, 90 perc
Művész mozi - Buñuel terem

22:00 Egy éjszaka
Rómában. 2010, SPA, 109 perc

18:00 Záró műhelybeszélgetés:
fesztiválértékelő a szervezőkkel.

Művész mozi - Bódy terem

workshop. Bálint ház

21:45 Hiány.
2011, ARG, 87 perc
Művész mozi - Buñuel terem

22:00 Ladies’ Pride
Orfeum, a pesti mulató

mesék.

22:00 Csak a szex.
2010, FR, 72 perc.
Művész mozi - Buñuel terem
22:00 Feltöltve.
2011, UK, 84 perc
Művész mozi - Bódy terem

budapestpride-2011-programfuzet.indd 15

workshop. Bálint ház

workshop in English. Bálint ház

EuroGames szervezőivel.

Margit-sziget

Fiumei úti Sírkert

20:00 Boldogság és más
színdarab. KoMoD Színház

22:00 Men’s Pride Stonewall Party
Alterego Club

20:00 A szív vezet.
2010, USA, 102 perc.
Művész mozi - Chaplin terem
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HUHOGÓK

LORCA ÉS DALI

MACKÓVÁROS

+ INGYENES műhelybeszélgetés a film kapcsán
2011. június 19. vasárnap, 16:30 Café Vis Major

2011. június 13. hétfő, 20:00 Művész mozi, Chaplin

2011. június 14. kedd, 22:00 Művész mozi, Buñuel

terem

terem

Hooters!. 2010; USA; 90 perc
r: Anna Margarita Albelo. sz: Anna Margarita Albelo,

Little Ashes. 2008; Nagy-Britannia, Spanyolország;
112 perc
r: Paul Morrison. sz: Robert Pattinson, Javier
Beltrán, Matthew McNulty

BearCity. 2010; USA; 104 perc
r: Doug Langway. sz: Joe Conti, Gerald McCullouch,

V.S. Brodie and Skyler Cooper
Dokumentumfilm a Baglyok kollektív készítésének
munkafolyamatáról. Cheryl Dunye, a Watermelon
Woman rendezője és filmes munkatársai provokatív
és izgalmas kérdéseket feszegetnek a leszbikus
közösségben meglévő generációs különbségekről
és az önazonulás dilemmáiról az elmúlt évtizedben.
Gondolkodni vágyóknak, aktivistáknak és a
filmkészítés iránt érdeklődőknek.
Beszélgetésünk a Baglyok és a Huhogók című
filmek által felvetett kérdéseket járja körül: hogyan
látják magukat a magyar leszbikus közösség
különböző generációinak tagjai? Hogyan látják
egymást a generációk? Milyen kérdések mentén tér
el a véleményünk? Hogyan azonosítjuk önmagunkat?
Hogyan változott az önazonosulás kérdése az elmúlt
évtizedben? A beszélgetést vezeti: Hatfaludi Judit
Documentary of the collective making of the film
The Owls. Cheryl Dunye, director of Watermelon
Woman and her young filmmaker team pose
provocative questions about the intra-generational
differences within the lesbian/queer community
and the dilemmas surrounding the change in selfidentification in the last decade. Recommended for
activists. Followed by a workshop in Hungarian.

1922-ben Madrid nagy változások színhelye: a
hagyományos értékrend megrendülni látszik az
ördögi jazz, Freud és az avant-garde befolyása miatt.
Salvador Dali 18 évesen érkezik az egyetemre, és
minden álma, hogy nagy művész legyen. Szoros
kapcsolatba kerül Federico Garcia Lorcával.
Egyre közelebb kerülnek egymáshoz, megosztják
legmélyebb meggyőződéseiket, élményeiket és
titkaikat, de ez több intellektuális kapocsnál: lelkek
összefonódása… Dali szerepében az Alkonyatból
ismert Robert Pattinson.
In 1922, Madrid is wavering on the edge of change as
traditional values are challenged by the dangerous new
influences of Jazz, Freud and the avant-garde. Salvador
Dali arrives at the university; 18 years old and determined
to become a great artist. He forms a tight bond with
Federico Garcia Lorca. As they grow closer, sharing their
deepest beliefs, inspirations and secrets, it is more than
a meeting of the minds… it is a fusion of the souls. Little
Ashes stars Twilight’s Robert Pattinson as Dali.

Brian Keane
Ilyen, amikor keresztezzük a „Szex és New York”-ot
és a „A fiúk a klubból”-t. New York-ban közeledik az
év legnagyobb melegmaci partija. Tyler igyekszik
felkelteni egy idősebb, izmos maci figyelmét,
amiben Simon támogatására is számít. Roger titkon
inkább a kedves fiúkért van oda. Fred és Brent
ingoványos talajra lépnek, nyitott párkapcsolatba
kezdenek. Michael sebészi úton szabadulna meg
súlyfeleslegétől, de ezzel elveszítheti szerelmét.
Romantika, szex és humor soha nem látott
karakterekkel.
Set in New York’s gay “bear” scene, BearCity follows
a tight-knit pack of friends experiencing comical
mishaps, emotionally sweet yet lusty romantic
encounters and a cast of colorful, diverse characters
as they are getting ready for the annual week-long
celebration of all things bear. BearCity is Queer As
Folk meets Sex in the City — only with more hair
and tons of hot bear-on-bear action!
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MÁSSAL PÁRBAN

MENŐK

RÓZSASZÍN REMÉNYEK

2011. június 15. szerda, 20:00 Művész mozi,

2011. június 12. vasárnap, 21:00 Művész mozi,

2011. június 17. péntek, 20:00 Művész mozi,

Chaplin terem

Buñuel terem

Chaplin terem

Different From Whom? / Diverso da chi?.

Fit. 2010; Nagy-Britannia; 108 perc
r: Rikki Beadle Blair. sz: Rikki Beadle Blair, Lydia

Violet Tendencies. 2010; USA; 99 perc
r: Casper Andreas. sz: Mindy Cohn, Marcus Patrick

Toumazou, Sasha Frost

and Jesse Archer

Film a szerelemről és annak különböző
megnyilvánulásairól az új évezred fiatal
nemzedékében. A Loris Dráma és tánc óráján részt
vevő lányok és fiúk mindennapjait titkos szerelmek
és homofób beszólások szegélyezik. Egyikük sem
az, aminek látszik: a kemény külső mögött rejtve
maradnak a valódi vonzódások, az érzékenységet
a külvilág összetéveszti a melegséggel. A színpadi
drámából filmre írt Menők pezsgő párbeszédeit és
jeleneteit lendületes hip-hop tánc, saját dalbetétek és
szellemes komédia színesíti.

Violet 40 évesen Manhattan legmenőbb buziboszija.
Az éjszakai élet királynőként tiszteli, de ha a bulinak
vége, egyedül megy haza. Míg munkatársa, Riley a
barátja gyerekvállalási mániájával küzd, a szobatársa,
Luke pedig a monogámiával, Violet szerelmi élete a
nullával egyenlő. Az óra ketyeg, neki pedig senkije.
Válaszút előtt áll: Riley szerint meg kell találnia
önmaga férfi megfelelőjét, a mítikus buzibikát. A
csinos pasiszakértő Salome meggyőződése, hogy
Violet sikerének kulcsa, ha szakít a melegekkel.

2009; Olaszország; 103 perc
r: Umberto Riccioni Carteni. sz: Luca Argentero,
Claudia Gerini, Filippo Nigro
Piero, a nyíltan meleg aktivista haladó szellemű
jelöltként indul az olaszo rszági Udine polgármesteri
székéért helyettesjelöltjével, Adele-lal, a családi érté
kek bajnokával. Ellenfelük egy bigott jobboldali jelölt,
aki padovai mintára falakat épít, hogy saját körzetén
kívül tartsa a nemkívánatos elemeket, a beván
dorlókat és drogosokat. A kamp ány furcsa jelleget ölt,
amikor Piero ideiglenesen félreteszi politikai és sze
mélyes meggyőződését, és lefekszik Adele-lel, ezzel
megcsalva barátját, Remót.
Piero, an openly gay activist, runs as the more
progressive candidate in the mayoral election of Udine,
Italy. His candidate for vice-mayor is pro-family values
champion Adele. They are up against a bigoted rightwing candidate, who builds physical walls around his
community to keep foreigners and drug dealers confined
to their various neighbourhoods. In an odd twist, Piero
temporarily sets his political and personal loyalties aside
and sleeps with Adele, betraying his male partner, Remo
in the process.

Fit takes a look at gay and straight love among the
new millennials. Everything from secret crushes
to homophobic attitudes are revealed by the
rambunctious students taking Drama and Dance
from Loris. None of the teens are what they seem
at first glance, with gay hearts lurking behind tough
exteriors and straight kids expressing themselves in
very queer ways. Based on a stage play of the same
name, Fit combines snappy dialog and pacy writing
with energetic hip-hop dance, original music and
sparky comedy.

At 40, Violet is Manhattan’s most fabulous Fruit Fly.
She spends her nights as royalty, but when the party
ends she always heads home alone. While her coworker Riley struggles with his baby-crazy boyfriend,
and her roommate Luke tackles monogamy, Violet’s
romantic life is one big bellyflop. Realizing she’s at a
certain age and still single, Violet is at a crossroads.
Riley tells her to seek out a straight male version of
herself. But according to glamorous guru Salome, to
nab a man, Violet must abandon her gay boys..

17

budapestpride-2011-programfuzet.indd 17

2011.06.03. 4:46:32

SASHA

TENGERI HERKENTYŰK

TESTVÉRISÉG

2011. június 17. péntek, 18:00 Művész mozi, Buñuel

2011. június 13. hétfő, 18:00 Művész mozi, Buñuel

2011. június 16. csütörtök, 20:00 Művész mozi,

terem

terem

Buñuel terem

Sasha. 2010; Németország; 102 perc
r: Dennis Todorovic. sz: Sascha Kekez, Predrag

Cockles and Muscles / Crustacés &
coquillages. 2005; Franciaország; 96 perc
r: Olivier Ducastel, Jacques Martineau. sz: Gilbert

Brotherhood / Broderskab, 2009; Dánia;

Bjelac and Ljubisa Gruicic
Sasha bevándorló családból származik, ahol
mindennapos a homofóbia, és ez nagyban
megnehezíti a helyzetét az előbújás tekintetében.
Amikor rajongott zongoratanára, Gebhard úgy
dönt, elköltözik a városból, Sasha vigasztalhatatlan.
Egyetlen bizalmasa legjobb barátja, Jiao. Egy rosszul
sikerült meghallgatás után Sasha úgy érzi, soha
többé nem akar zongorát látni, de egy vigasztaló
telefonhívás Gebhardtól sokmindent megváltoztat.
Másnap reggel minden titokra fény derül…
Sasha, confronted with the everyday prejudice of
his homophobic immigrant family, struggles with his
urge to come out. When his beloved piano teacher
Gebhard plans to leave the city, the young man
is heartbroken. The only person in whom he can
confide his feelings is his best friend Jiao. After a
failed audition, Sasha swears never to play piano
again, but a consoling telephone call from Gebhard
changes his mind – and causes a turn of events.
The next morning all secrets are exposed…

90 perc

r: Nicolo Donato. sz: Nicolas Bro, David Dencik,

Melki, Valeria Bruni Tedeschi, Sabrina Seyvecou

Claus Flygare

Marc feleségével és két gyerekével a mediterrán
tengerpartra utazik. A nyári forróság a családtagok
vágyait is lángra lobbantja. Laura, Marc lánya hamar
lelép bringás barátjával, míg fiára, Charlyra szemet vet
Martin, a fiú legjobb barátja. Az anya természetesen
sejti, mi folyik itt, ám nem különösen zavarják az
események – nem úgy, mint Marc-ot... Amikor
Mathieu, az anya szeretője megérkezik, a dolgok
kezdenek egyre összekuszlódni, és a nyári vakáció a
vártnál jóval több izgalommal szolgál…

Kik vagyunk? Veszélyes a szerelem? Folytonos
csalódások kísérik karrierjét, ezért Lars úgy
dönt, otthagyja a sereget. A neo-náci mozgalom
magába szippantja, és újdonsült bajtársa, Jimmy
mély benyomást tesz rá. A két férfi titkos szerelmi
viszonyba bonyolódik, de ők is tudják, hogy az ilyesmi
nem maradhat büntetlenül fasiszta körökben. Habár
saját szabályaik tiltják, testi-lelki vonzalmuk egymást
iránt túlságosan nagy ahhoz, hogy ellen tudjanak állni
egymásnak.

Marc takes his wife and their two kids to the
Mediterranean coast. The summer heat awakens their
desires. Laura, their daughter, soon disappears with her
biker boyfriend. Their son Charly waits for his best friend
Martin, who has a crush on him. His mother, sensing
the vibe between the two teenagers, suspects her son
is gay. Not particularly bothered, she discusses it with
her husband who seems more affected by the news.
When Mathieu, the mother’s lover arrives, things get more
complicated.

Brotherhood is a story about dangerous love and
the search for identity. Following disillusionment with
his career, Lars decides to leave the army and is
drawn to the Neo-Nazi movement and not least to
his peer, Jimmy. The two men become embroiled in
a secret love affair, but such forbidden love cannot
go unpunished in fascist circles. However, despite all
the rules forbidding it, the love and sexual attraction
between the two men is so strong that they cannot
abandon their affair.
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VÍZI LILIOMOK
2011. június 14. kedd, 18:00 Művész mozi, Bódy
terem

Water Lilies / Naissance des pieuvres. 2007;
Franciaország; 85 perc

r: Céline Sciamma. sz: Pauline Acquart, Louise
Blachère, Adele Haenel
A szinkronúszás versenyközpontú világában játszódó
történet a felnőtté válás momentumait örökíti meg.
A három 15 éves lány, Marie, Anne és Floriane ezen
a nyáron találkoznak először a szerelemmel, nagyon
különböző módokon. A párizsi külvárosban egyiknek
sincs jobb dolga, mint a mennyezetet bámulni. A helyi
uszoda folyosóján keresztezik egymás útját, ahol a
szerelem és a vágy váratlan pillanatokban üti fel a
fejét. A Vízi liliomok a 2007-es cannes-i filmfesztiválon
mutatkozott be.
Set in the competitive world of synchronised
swimming, Water Lilies is a brilliantly observed
portrait of female adolescence. The film centers
around 15-year-old girls Marie, Anne and Floriane.
This summer in a suburb outside Paris all three will
experience first love in very different ways. Nothing
to do but look at the ceiling. The girls’ paths cross in
the corridors at the local swimming pool, where love
and desire make a sudden, dramatic appearance.
Premiered at the 2007 Cannes Film Festival

június 11., szombat, 22:00
A kíváló magyar melegtermék,
a Capella és a Budapest Pride
bemutatja
16. Official Pride Opening
Party!
Hungarcikum
Capella Café (Budapest V.,
Belgrád rkp. 23.)
A felvonulás hetének hivatalos
nyitópartija a hagyomány
szerint ismét a Capellában.
Most Európa ránk figyel!
Mutassuk meg milyen a
magyar meleg virtus, milyenek
a hazai meleg élet sajátosságai,
a magyar uniós elnökség
tiszteletére egy fergeteges parti
keretein belül.
Transzvarieté: 00:30 és
02:30
Welcome drink: pálinka és
magyar falatok
Meglepetés vendégek a
showban.
Belépő: 1000,- Ft –
facecontroll
Infoline / asztalfoglalás:
(+36.70) 597.7755
www.capellacafe.hu
június 15., szerda, 22:00
Arany Tűsarok Gála
Capella Café (Budapest V.,
Belgrád rkp. 23.)
2011-ben, a fesztivál hetében,
a meleg élet legkiválóbbjait

bulik

AranyTűsarokkal díjazzuk egy
látványos show-műsor keretein
belül. A gála hagyománya
szerint a díjakat hazai
népszerű előadók, közéleti
személyiségek adják át hat
kategóriában. A jelöltek listája
a www.capellacafe.huoldalon
található. Szavazz, és döntsd el
Te ebben az Évben is, ki legyen
a legjobb!
Műsorkezdés: 00:00
Belépő: 1000,- Ft
VIP belépő: 500,- Ft
Belépés kizárólag elegáns
öltözetben! Facecontrol.
2011. június 17., péntek 22:00
Ladies’ Pride
A Confetti Girls és az
Ösztrosokk szervezésében az
Orfeum Mulatóban.
Orfeum Mulató (Budapest VII.,
Erzsébet krt. 43-49.)
„Kevés vagy, Ádám, nálam
van az alma!” Csatold fel a
táncos lábaidat és porold le a
legjobb csajozós dumád, mert
a Budapest Pride hivatalos női
partiján szórakozni akarunk
Veled! Fényűző és vérpezsdítő
műsorral lép fel Debreczeni
Márta, Kállai-Kiss Zsófi, Sziklai
Ildikó és a táncosok; előtte
és utána pedig két teremben
kortárs és retro tánczenére
mulathat a nagyérdemű.

Italakciók:
Orfeum sör: 490 Ft
Tequila: 390 Ft
Vodka-fény: 690 Ft
Vodka/energia: 790 Ft
Vodka/szénsavas üdítő: 690 Ft
Belépő éjfélig 1000,- Ft
éjfél után: 1500,- Ft

június 17., péntek, 22:00
Stonewall Party – Men’s
Pride
Alterego Club (Budapest, VI.,
Dessewffy u. 33.)
A Stonewall-lázadás volt a
legnagyobb mérföldkő a
melegjogok védelmében,
ezért emlékezvén e jeles
alkalomra, egyúttal a másnapi
Meleg Méltóság Menetre is
hangolódva, a 16. Budapest
Pride Men’s Pride partija
ezúttal a retro szerelmeseinek
kedveskedik! Vár téged Lady
Dömper és csapata! Az est
további részében Dj. Alexx(R)
gondoskodik a party feelingről!
Belépő: éjfélig 1000,- Ft /
éjfél után: 1500,- Ft
Műsor: 00:30-kor

Egy évet vártunk rá, és ismét
eljött a Budapest Pride
Fesztivál.
Ezúttal a nagy sikernek
örvendő Confetti szervező
csapatával összefogva
álmodtuk meg a fesztivál záró
partiját. Látványos műsor,
szexi táncosok, vérpezsdítő
ritmusok, hűsítő italok. Ne
hagyd ki az év legszínesebb
eseményét…
Belépő éjfélig 1500,- Ft
éjfél után 2000,- Ft

június 19., vasárnap
05:00-10:00
Rainbow After
Orfeum Mulató (Budapest VII.,
Erzsébet krt. 43-49.)
Hogy azok sem maradjanak le,
akik nem értek oda a Rainbow
Partyra…
Újabb 365 napot kell várni a
következő Budapest Pride
Fesztiválig – hát búcsúzzunk
el méltón. Hajnali őrület az
Orfeumban.
Fellépők: Collins (Collins and
Behnam) és Nigel Snorter
Belépő: 1000,- Ft
június 18., szombat, 22:00 A Rainbow Party
A Budapest Pride és a Confetti vendégeinek ingyenes!
bemutatja:
Rainbow Party
Orfeum Mulató (Budapest VII.,
Erzsébet krt. 43-49.)
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MOST

felvonulunk!
15:00 Gyülekező – Andrássy út
16:00 Meleg Méltóság Menet indulása
18:00 Érkezés az Alkotmány utcába
Az előzetes betiltás ellenére mégiscsak felvonulunk
június 18-án, szombaton a Hősök terétől indulva
végig az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky úton,
egészen az Alkotmány utca torkolatáig. A Kossuth
Lajos térre nem mehetünk; régen kordonok, most
fotókiállítás tölti be ugyanazt a funkciót.
15 órától kezdődik a gyülekező az Andrássy út
elején és körülbelül 16 órára tervezzük az indulást. A
rendezvényt szándékosan megzavarni akaróktól, az
alább említett célokkal szögesen eltérő véleményen
állóktól megtagadjuk a részvételt.
A menethez útközben is lehet majd csatlakozni és
távozni is lehet.
A gyülekező alatt egy kihelyezett dobozba várjuk a
javaslatokat a 2012-es felvonulás nevét illetően.
A menetet Stuart Milk, a híres Harvey Milk
unokaöccse nyitja meg, aki Harvey Milk Alapítvány
vezetője is.
Körülbelül 18 órára érünk az Alkotmány utcába,

ahol beszédek hangzanak el. A felszólalók között
lesz Sophie in’t Veld, az Európai Unió LMBT
Intergroupjának egyik alelnöke és Göncz Kinga,
európai parlamenti képviselőnk, valamint az ILGAEurope nemzetközi szervezet reprezentatív embere is.
A felvonulásra mindenkit szeretettel várunk. A
felvonulásnak mindenki számára van üzenete.
Mindenki legyen az ami, fogadja el önmagát, éljen
szabad életet és segítsen másoknak elfogadni saját
magukat. Az egyenlőségért folytatott küzdelem nem
egyetlen kisebbség kizárólagos ügye, mindenkinek
kötelessége az ügy mellé állnia.

színpadhoz. Hozzatok magatokkal megfelelő
mennyiségű vizet, kenjétek be magatokat naptejjel,
a szivárványszínű esernyőket se felejtsétek el a tűző
nap ellen!
Mindenképp hozzatok nagy transzparenseket!
Kérünk mindenkit, hogy a felvonulás ideje alatt
tartózkodjon a törvénybe ütköző magatartástól. Tilos
szúró-vágó eszközt, fegyvert a rendezvényre hozni.
Alkohol, drog fogyasztása tilos, az e szerek hatása
alatt állókat kizárjuk a menetből.

Hogyan vonuljunk?

Hogyan fejezzük be?

Hangosan, színesen, táncolva, énekelve, zenélve,
korlátok nélkül, családtagjaiddal, barátaiddal,
akár nőnek vagy férfinak öltözve, meleg fiaddal,
leszbikus lányoddal, transznemű gyermekeddel,
angyalszárnyakkal, hatalmas táblákkal, síppal, dobbal,
kutyával, együtt, biciklin, mosolyogva, boldogan!
Tegyünk együtt egy szabadabb, egyenlőbb,
elfogadóbb Magyarországért!
Körülbelül két óra alatt kényelmesen érünk a

A házasság intézménye mindenkit megillet. A
megjelent párokat anyakönyvvezető fogja összeadni
egy nagy, közös szimbolikus ceremónia keretében a
menet végén.
Lezárásként felengedjük majd a felvonulás elején
kapott lufikat, és együtt kiáltjuk a levegőbe:
“EGYENLŐSÉG”.

MOST TE JÖSSZ!
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LET’S MARCH!
15:00 Gathering – Andrássy Street
16:00 Budapest Pride March begins
18:00 Arrival at Alkotmány Street
Despite the initial ban, on Saturday, June 18th, we are
still going to march, starting at Heroes’ Square, going
along Andrássy Street and Bajcsy-Zsilinszky Street,
all the way up to the end of Alkotmány Street across
from Parliament. We cannot go to Kossuth Lajos
Square; formerly police barricades prevented this,
now a photo exhibition serves the same purpose.
At 3pm we will begin to gather at the beginning of
Andrássy Street, and around 4pm the March will
start. We will deny entry to anyone who deliberately
intends to disrupt the event, or who is opposed to
the goals mentioned below.
It will be possible to join the Marchafter it begins, or
to leave before the end.
During the gathering before the March, a box will be
set up for collecting suggestions for the name of the
2012 March.
Stuart Milk, the director of the Harvey Milk
Foundation and Harvey Milk’s nephew, will open the
March.

Around 6pm we will reach Alkotmány Street,
where there will be several speeches. Among the
speakers will be Sophie in’t Veld, Vice-President of
the European Union’s LGBT Intergroup and Kinga
Göncz, Member of the European Parliament, and the
international representative of ILGA-Europe.
Everyone is welcome to come to the March. The
message of the March is for everyone. Everyone
should be her/himself, accept her/himself, live a
free life, and help others to accept themselves.The
struggle for equality is not only a minority issue; it is
the obligation of all those who wish to stand beside
them.

How Should We March?
Loudly, colorfully, dancing, singing, making music,
without restrictions, with members of your family,
with your friends, whether dressed as a man or
as a woman, with your gay son, with your lesbian
daughter, with your transgender child, with angel’s
wings, with huge banners, with whistles, with drums,
with dogs, together, on a bicycle, smiling, happily!
Together let’s make a freer, more equal, and more
accepting Hungary!

The March should reach the stage at the end in well
under two hours. Be sure to bring enough water with
you, wear plenty of sunscreen, and don’t forget to
bring a rainbow umbrella to keep off the burning sun!
And by all means bring big signs and placards along!
We ask everyone to behave in accordance with the
law during the March. Sharp tools or weapons are
not allowed at the event. Consumption of alcohol and
drugs is forbidden; anyone under the influence of
these will be barred from the March.
If you have any questions or need assistance during
the March, please ask the March Wardens. They will
be wearing special identifying signs.

How Will We Finish?
The institution of marriage should be open to
everyone. At the end of the March, a Registrar will
perform a mass symbolic wedding ceremony for all
LGBT couples who are present. As a finale to the
March, we’ll release a cloud of balloons (which will
be distributed at the beginning of the march) and all
together cry out to the skies:
“EQUALITY.”

IT’S YOUR TURN!
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színház/egyéb
A KoMoD Színház bemutatja:

Karüsszel
2011. június 13., 15., 17.
Író, rendező: Szuda M. Barna
(dráma) Észrevétlen sodródunk mind messzebbre az
álmainktól, és az út utolsó macskakövein merjük csak
feltenni a kérdést: az élet így alakul vagy így alakítjuk?

Boldogság és más mesék
2011. június 12., 14., 19.
Író, rendező: Szuda M. Barna
Egy férfi és egy nő. Boldogan éltek, amíg
nem lettek boldogtalanok. Nyolcadik házassági
évfordulójukra egy harmadikat, egy közös szeretőt
invitálnak az életükbe.
(dráma)

Mindkét darab kezdési időpontja: 20:00
Az előadások helyszíne: KoMod Színház – 1126 Bp., Királyhágó
u. 5/b. Megközelíthető: a 61-es és 59-es villamossal, valamint
a 105-ös autóbusszal. Jegyfoglalás: (06.30) 255.4685 /
minekezacirkusz@minekezacirkusz.hu. Jegyárak: Teljes ár:
1600,- Ft. Diák/Nyugdíjas: 1200,- Ft. További információk: www.
komodszinhaz.hu

június 11., szombat, 8:00
Kerékpártúra 16 látnivalóval a 16. Budapest
Pride tiszteletére
Találkozás: 8:00 óráig
Budapest Keleti pályaudvaron
a MÁV-START Ügyfélszolgálat
előtt (Sülysápig megváltott
jeggyel!).
Aki nem a Keletiben csatlakozik hozzánk vagy elkésett,
telefonáljon!
Útvonal: Sülysáp (Kálváriakápolna s három kúria) >
Kóka (Bereg-kút) > Zsámbok
(“Mária Terézia oltár”) >
Jászfényszaru (Csörsz árka)
> Boldog (kiállítás) > Hatvan
(neobarokk templom) >
Fenyőharaszt (kastélyszálló) >
Kartal > Aszód (Javítóintézet, Petőfi Múzeum,
Podmaniczky-kastély) >
Domonyvölgy (postakocsi
áll.) > Incső (Teleki Pál sírja)
> Máriabesnyő (templom és
rendház) > Gödöllő
Táv/szint: 77,7 km, dombos terepen, aszfalt utakon.
(A túra rövidíthető.)
Költségek: 1970,- Ft +
belépők
Érkezés: 19:30 tájban
Budapestre
Túravezető:
Gazsi (06.30) 210.2329

június 13., hétfő, 18:00
Olvasói est az
“Eltitkolt évek”-ről
Bálint Ház (Budapest VI.
Révay u.16.)
Ha nem olvastad még, azért,
ha olvastad, azért gyere,
ugyanis a tizenhat leszbikus
életútinterjút tartalmazó kötet
ismét porondra kerül. Nőnapi
bemutatkozásunk után
ezen az esten elsősorban
az olvasóknak szeretnénk
lehetőséget adni, hogy észrevételeiket, megjegyzéseiket
megosszák velünk! (Labrisz
Leszbikus Egyesület)

június 13., hétfő,
18:00-21:00
Rendhagyó Labrisz
nyílt óra
Művész mozi - Kávézó
(Budapest VI., Teréz krt. 30.)
Ezen a napon egy kicsit más
lesz… Eltérünk az ügyelési
rendtől és a nyílt órákat a
Művész mozi Kávézójában
tartjuk. Így senki sem
marad le a Budapest Pride
programjairól, és közben a
velünk is csacsoghatsz egy jó
kávé társaságában. Várjuk az
érdeklődőket a kávézóban!

június 13., hétfő, 20:00
Rapid Randi lányoknak
Bolondóra Kávézó
(Budapest VI.
Podmaniczky u. 5.)
Itt a nagy lehetőség, hogy
rátalálj a nagy Ő-re játékos
formában. Készülj önmagadból, mivel tudod érdekessé,
vonzóvá tenni magadat 3-5
perc alatt. Egy kávézó, kis
asztal két székkel, hangulatvilágítás, halk háttérzene teszik
kellemessé ezt az estét.
Jelentkezés: neten a
rapidrandi@budapestpride.hu
személyesen a helyszínen
Résztvevők létszáma
limitált: 16 fő esténként
június 14., kedd, 20:00
Rapid Randi fiúknak
Bolondóra Kávézó
(Budapest VI.
Podmaniczky u. 5.)
Itt a nagy lehetőség, hogy
rátalálj a nagy Ő-re játékos
formában. Készülj önmagadból, mivel tudod érdekessé,
vonzóvá tenni magadat 3-5
perc alatt. Egy kávézó, kis
asztal két székkel, hangulatvilágítás, halk háttérzene teszik
kellemessé ezt az estét.
Jelentkezés: neten a rapidrandi@budapestpride.hu

személyesen a helyszínen
Résztvevők létszáma
limitált: 16 fő esténként

június 15., szerda, 20:00
Szabad Mikrofonok
Éjszakája
Mika Tivadar Mulató (Budapest VII. Kazinczy u.47.)
‘Ha a zuhany alatt rád tör a
vágy, Hogy táncolj, dalolj,
komédiázz, Vagy villamosra
várva versed vésed, Lábad
dobog, a ritmust érzed;
Nálunk gázabb már nem
lehetsz. Tehetséged ne
rejtegesd!’
Akiket várunk: amatőr vagy
profi énekes, zenész, táncos,
illuzionista, humorista, stb.
Amit adunk: jó hangulat,
buli, nyeremények.
Érdeklődni, jelentkezni:
openmic@budapestpride.hu
Aznap a helyszínen is jelentkezhetsz 19 órától!
június 16., csütörtök, 19:00
Pride Táncest #2 –
ZumbaWorld
Bálint Ház
(Budapest VI., Révay u. 16.)
Ismét összefog az Atlasz
Sportegyesület, a Charme
Hungary, a Gemini és a
Casablanca Táncklub, hogy
közös társastánc-estet

24

budapestpride-2011-programfuzet.indd 24

2011.06.03. 4:47:36

b
tartsanak. Európa szerte
kiváló hazai azonos nemű
versenytáncosok lépnek
fel, majd Margarita zumbát
tanít. Az se baj, ha nincs
párod! Az est többi részében
keringőzhetsz, tangózhatsz,
cha-cha-cházhatsz...
Belépő: 800,- Ft
Műsor: 21:00 órától
június 16., csütörtök,
20:00
Pikk Dáma játékest
Bolondóra Kávézó
(Budapest VI.
Podmaniczky u.5.)
Lépj be a Pikk Dáma
bűvkörébe, várnak a
kártyapaklik, a táblajátékok,
a kocka el lesz vetve - ha
te is akarod. Römi? Racing
Damon, a sokak által kedvelt
villámgyors társas pasziánsz?
Kanaszta? Solo? Nem leszel
egyedül, játsszunk együtt!
június 19., vasárnap, 13:00
Kertbeny Károly síremlékének megkoszorúzása
Fiumei úti sírkert
(Budapest VIII.,
Fiumei út 16.)
Közadakozásból állított Kertbeny Károlynak, a magyar
származású írónak, a homo-

szexuális szó megalkotójának
síremléket a melegközösség. A Fiúmei úti sírkertben
álló gránitoszlopot minden
évben megkoszorúzzák a
melegegyesületek és magánszemélyek.
június 19., vasárnap
12:00-14:00
Piknik a EuroGames
szervezőivel!
Margit-sziget - a Holdudvar
utáni első réten
Vasárnap déltől egy könnyed
piknikezés közben megismerkedhetsz a szervezőkkel
és egy kötetlen beszélgetés
keretében bemutatjuk a
jövő évi “melegolimpia”
néven is elhíresült játékokat.
Közben játszunk; lesz tollas,
frizbi, röplabda és miegymás,
csak ami belefér egy laza
vasárnap délutánba az egész
hetes fesztivál után. Keress
minket a EuroGames 2012
Budapest logónál, várunk
szeretettel.
június 19., vasárnap, 14:00
Csik-nik a Szigeten lánypiknik
Margitsziget, az első nagy rét
Kipihented a felvonulás és az
esti buli fáradalmait? Gyere

ki a szabadba! Még nem
pihented ki? Akkor is gyere,
és heverj mellénk a nagy
fa árnyékába - vagy inkább
a napra szeretnél? Hozz
magaddal némi harapnivalót,
kortyolnivalót, barátnőt,
kutyát, gyereket, labdát,
tollast, frizbit! Élvezzük a lánytársaságot, beszélgessünk,
játsszunk vagy egyszerűen
csak pihenjünk, lazuljunk
együtt!

egyéb
Június 19., vasárnap, 16:30. Helyszín

A Mozaik Közösség Nyílt Alkalma
Keresztény és meleg? A kettő, sokak számára úgy tűnik, két nehezen
összeegyeztethető identitás. Vajon hogyan lehetséges ez mégis?
Mik az örömei és nehézségei? Ha szívesen beszélgetnél erről, és
megismernél egy melegek számára nyitott keresztény közösséget,
akkor szeretettel várunk, légy bármilyen világnézetű vagy szexuális
irányultságú. Az alkalmon betekintést adunk közösségünk életébe, és
közös gondolkodásra, beszélgetésre hívjuk a résztevőket.

Jelentsd a
homofóbiát!
Internetes bejelentő felületet indított a
Háttér Társaság a Melegekért az LMBT
embereket érő jogsértések dokumentálására.
A hátrányos megkülönböztetés, zaklatás,
erőszak áldozatai, illetve tanúi egyszerű
űrlapok kitöltésével jelenthetik az őket ért
incidenseket, illetve kérhetnek jogi segítséget.
Az űrlapok anonim és névvel ellátott
formában is kitölthetőek a
www.jelentsd-a-homofobiat.hu címen.

“Lázadó
leszbikusok”
VI. LIFT Fesztivál
idén októberben is
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workshopok
június 13., hétfő

kitekintés, hazai kilátások.

16:30 - Szimpozion Egyesület:
Beszélgetés Lakner Zoltán politológussal közéleti kérdésekről, a
jelenlegi politikai helyzetről, a várható
politikai forgatókönyvekről, valamint
a politika LMBT-kérdéshez való
viszonyáról.
Moderátor: Hanzli Péter

18:00 - A Meleg Egyenjogúságért Koalíció (MEGYEK)
Az új Alkotmány és annak hatásai a
magyar társadalomra és az LMBT
közösségre
Magyarország új Alkotmánya
számtalan változást vetít a jövőre
nézve. Ezek a változások előreláthatólag nem kedveznek az LMBTközösségnek. Az alkotmányozás
folyamatáról mesélnek több tüntetés
résztvevői és felszólalói, és arról,
hogy ez a folyamat menyire felelt
meg egy demokratikus elveken
alapuló társadalom elvárásainak. Mit
várhatunk a közeljövőbben, illetve
hosszútávon? Van-e hely még az
előrelépésnek?

18:00 - Labrisz - Eltitkolt
“
évek”
Ha nem olvastad még, azért, ha
olvastad, azért gyere, ugyanis a
tizenhat leszbikus életútinterjút tartalmazó kötet ismét porondra kerül.
Nőnapi bemutatkozásunk után ezen
az esten elsősorban az olvasóknak
szeretnénk lehetőséget adni, hogy
észrevételeiket, megjegyzéseiket
megosszák velünk!

június 15,. szerda

16:30 - MTA & Háttér
június 14., kedd
2010 őszén a Háttér Társaság a
16:30 - Amnesty International – Melegekért az MTA Szociológiai
Kutatóintézetével együttműködésLMBT-csoport
ben kérdőíves kutatást folytatott a
Család, házasság,
magyar LMBT-közösség körében. A
antidiszkriminációs jog a nagyvilágkérdőív részletes kérdéseket tartalban és itthon
mazott az előbújás, a párkapcsolaA családhoz és házassághoz való
tok, a gyermekvállalás, a munkahely,
jogot több fejlett országban megaz iskola, az egészség és a vallás
előzte egy társadalmi párbeszéd,
témaköreihez kapcsolódóan. Az előami számtalan országban ma még
elképzelhetetlen. Más országok már adás és az azt követő beszélgetés
során a kutatás főbb eredményeit,
elindították a folyamatot a homotanulságait tekintjük át.
szexualitás büntethetőségének
megszüntetésével. Az EU-n belül ez 18:00 Simon Lehel:
Melegviccek”- a kortárs
már sok helyen elérte célját, viszont
“
pszichodinamikus indíttatású gay
Magyarországon még előttünk áll
studies vizsgálati szempontjából
a teljes jogegyenlőség. Nemzetközi

A „melegviccek” szigorúan tipizálhatók, mondhatni „sztereotipizálhatók”,
ha a klasszikus gender studies
antiszexista, és több szempontból
objektiválható társadalmi nemdiskurzusát alátámasztjuk kortárs
pszichoanalitikus „dinamikai”
kategóriákkal. Mindezek birtokában szemantikus interakcióként
fogjuk fel – eredeti tudományos
„jeltelenségüktől” függetlenül – a
„melegviccek” pszichológiai kontextusát.
Június 16 Csütörtök

09:30 – 16:00
II. Magyar LMBT Üzleti és
Emberi Jogi Konferencia
A II. Magyar Leszbikus, Meleg,
Biszexuális, Transzszexuális
Üzleti és Emberi Jogi Konferencia a Brit Nagykövetségen lesz
az idén. Az ez évi konferenciát
Greg Dorey, brit nagykövet nyitja
meg a szokásos regisztráció
után. Felszólalóink közt ott lesz
Ulrike Lunacek, az Európai
Parlament tagja; az Out & Equal
ügyvezető igazgatója; a CEU
egyik kutatója és a EuroGames
2012 főszervezője.
A konferencia témái a következők:
A legújabb statisztikai adatok
szerint a megkérdezett üzleti
vezetők csupán 12%-a ismeri el
a tényt, hogy LMBT embereket foglalkoztat. Miközben a

Magyarországon élő LMBT
emberek túlnyomó többsége
a “szekrényben” él, több mint
egyharmaduk számolt be szexuális irányultságából és nemi
identitásából fakadó hátrányos
megkülönböztetéséről.
A második konferencia a magyar EU-elnökség ideje alatt
lesz. Az uniós elnökség nagy
lehetőséget jelent a magyar
LMBT-közösség láthatóvá válására. Ebben a helyzetben a
Második Magyarországi LMBT
Üzleti és Emberi Jogi Konferenciának fontos küldetése, hogy
mozgósítsa erőforrásait az
emberi jogok és az LMBT emberek integrációjának fejlődése
érdekében.
A”ragadós padló” fogalma az
önbizalom, az irányítás, az ambíció hiányát jelenti, mellyel sokan
küzdenek közülünk. Azonban
gyakran félünk olyasmitől, ami
valójában nem is létezik. Elgondolkodtató, hogy még az elfogadó cégek LMBT dolgozói is
tartanak az előbújástól: nagyon
gyakran saját maguk teremtenek egy valószerűtlenül feszült
környezetet, mely karrierjüket és
a jólétüket is akadályozza.
A konferencián való részvétel
ingyenes, de regisztrációköteles.
További információ és regisztráció (Kapcsolat menüpont alatt):
http://www.hungarian-bhr-forum.
org/Fooldal.html

16:30 InterAlia: - Mi vagyunk a
“
család, a biztonság, az otthona”
Hazai szivárványcsaládok. Beszélgetés a gyermeket nevelő vagy
gyermeket vállalni tervező leszbikus
anyák és meleg apák,”pótapák”
társadalmi és jogi helyzetéről.
18:00 Tilos Rádió: Beszélgetés
az új médiatörvény sajátosságairól
Valóban az európai értékrendet
tükröz az új médiatörvényünk?
Netán adna kiskapukat és az
médiahatóságnak előnyös “gumi
jogszabályokat” ?
Milyen minta mentén írjunk cikket,
készítsünk mi ezután műsort?
Valóban változtatni kell? Mi erről
a médiakészítők, ill. az olvasók,
rádióhallgatók véleménye? Szegedi
László (Tilos Rádió - melegmagazin)
és LMBT-médiumok vendégei
beszélgetnek a közönség aktív
bevonásával.
Június 17 Péntek
16:30 Workshop in English
Hadley Z. Renkin
Assistant Professor
Department of Gender Studies
Central European University
An Introduction to Hungarian Sexual
Politics for Foreigners (in English)
- Come talk about what’s different
(and what’s the same) about
community, politics, pride, and
homophobia in Hungary!

18:00 Workshop in English
Budapest Pride team:
Gay march, activism and community
building in Hungary
Activism is an important part of
the civil life of our everyday life.
Without it, we would lack the means
to vocalise our worries when it
comes to basic human rights and
the visibility of our community.
This discussion would like to bring
forward the issues that we have
experienced these past years,
questions like how to improve
our work, and how to cooperate
with other LGBT and civil rights
movements from other European
countries.
Június 19 vasárnap

16:30 A Mozaik Közösség Nyílt
Alkalma
Keresztény és meleg? Sokak
számára úgy tűnik, két nehezen
összeegyeztethető identitás. Vajon
hogyan lehetséges ez mégis?
Mik az örömei és nehézségei?
Ha szívesen beszélgetnél erről, és
megismernél egy melegek számára
nyitott keresztényközösséget, akkor
szeretettel várunk, légy bármilyen
világnézetű vagy szexuális irányultságú. Az alkalmon betekintést adunk
közösségünk életébe, és közös
gondolkodásra, beszélgetésre hívjuk
a résztevőket.
18:00 Záró műhelybeszélgetés,
fesztiválértékelő a szervezőkkel.
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