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A fesztivál folyamán fantasztikus partikkal jelentkezünk. A megnyitó napján
a Bazaarban bulizunk Angela Dívával. A
Budapest Pride évek óta hatalmas sikernek örvendő Women’s Pride leszbikus
bulija 2012. július 6-án, pénteken lesz a
Téli Kertemben két szinten, a Men’s Pridedal egy időben, melyet az Orfeumban
tartunk. Az év legjobb LMBTQ-buliján, a
Rainbow Partyn két tánctérrel és tüzes
zsonglőrökkel vár mindenkit a Budapest
Pride csapata!
A fesztivál csúcspontja a fantasztikus hangulatú, július 7-i piknik és felvonulás lesz,
amelyen többek között beszédet mond
Sophie in ‘t Veld európai parlamenti képviselő és Robert Biedroń, a lengyel parlament egyetlen nyíltan meleg képviselője
is. A koncertek és beszédek között a Civil
Faluban hazai nonprofit szervezetekkel és
a munkájukkal ismerkedhetsz meg. Téged,
barátaidat és a családtagjaidat is várjuk!
Ezek után költői a kérdés:
JÖSSZ VAGY JÖSSZ?
Nagy Szilvia
Szivárvány Misszió Alapítvány
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zeretettel köszöntök mindenkit az
idei Budapest Pride Film- és Kulturális Fesztivál alkalmából. A hazai
leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű
és queer (LMBTQ) közösség és barátaik
ezen a kiemelkedő jelentőségű héten
mutatkoznak be 17. alkalommal. A fesztivál központi témájaként – Szent István
király fenti intelmei szellemében – a
sokszínűséget választottuk. Szeretnénk
egyrészt minél „többfélét”, minél különbözőbbet mutatni magunkból, a hazai
LMBTQ-emberek
életéből,
másrészt
pedig a fesztivállal hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy meggyőződésünk szerint a jövő
Magyarországa számára is a sokszínűség
az egyetlen járható út.
A fenti célok szellemében változatos
programot állítottunk össze a fesztiválra,
amelyet idén a világ egyetlen transznemű
parlamenti képviselője, Anna Grodzka és
Majtényi László jogtudós, az Eötvös Károly
Intézet elnöke nyit meg. Az egyhetes
fesztivál közel száz programja közül mindenki megtalálhatja az érdeklődésének
megfelelőt.
Huszonnégy, még a korábbi években
megszokottnál is színvonalasabb filmet
mutatunk be a világ minden tájáról:
Argentínától Svédországig, Dél-Afrikától
Kanadáig. Nem hagyjuk cserben a kulturális programok iránt érdeklődőket sem.
A megnyitó beszédei között Kulka János
énekel és Erdős Virág mond verset, a
hét folyamán felolvasóestet tartunk Bán
Zsófia, Nádasdy Ádám és Parti Nagy Lajos
részvételével. Lesz komolyzenei koncert,
önálló esten lép fel Harcsa Veronika, és
a magukat tehetségesnek gondolóknak is
biztosítunk terepet a Szabad Mikrofonok
Éjszakáján. Lesznek színházi előadások,
Rapid Randi és Pikk Dáma, a sportolni
vágyókat pedig biciklis városnézéssel,
jógázással és kirándulással várjuk.
Idén 22 műhelybeszélgetést tartunk a
fesztivál hetében számos témában. Lesz
szó a meleg ázsiai srácok életéről Budapesten, a transzszexualitás és a szexuális
orientáció kérdéseiről, a biszexualitásról és a genderqueer identitásokról is.
Beszélgetünk többek között az LMBTQaktivizmusról, a gyerekvállalásról, a
coming outról és a magyar történelem
ellentmondásos LMBTQ-szereplőiről is.

Kö s zö n tő

„Mert az egynyelvű és egyszokású ország
gyenge és esendő”
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tickets

A Budapest Pride Filmfesztivál vetítéseire a
jegyek ára vetítésenként 1300 Ft.

Tickets for the Budapest Pride Film Festival cost
1300 HUF per film screening.

A Bálint Házba meghirdetett műhelybeszélgetések ingyenesek.

Admission for all other festival programs is free
except where noted otherwise.

A fesztivál egyéb rendezvényeire, ha a programleírás másképp nem jelzi, a belépés szintén díjtalan.

állandó programok
odeon lloyd mozi
LMBTQ-könyvesbolt
A könyvrajongókat várjuk az idei könyvvásárra.
Az a célunk, hogy egy helyen gyűjtsük az olyan
LMBTQ-témájú könyveket, amik a közösségünket
érintik és érdekelhetik. Kínálatunkban olyan
magyar nyelvű szépirodalmi és tényirodalmi
könyvek szerepelnek, amelyek a gender és
az LMBTQ-témákkal, illetve a feminizmussal
foglalkoznak.
Nyitva tartás: szombat kivételével mindennap
18-tól 22 óráig.

szálláslehetőség
A fesztivál támogatói révén olcsó, kedvezményes
szálláslehetőséget kínálunk a vidékről vagy külföldről érkező érdeklődőknek, résztvevőknek.
A jól bevált Couch Surfing rendszerén belül ajánljuk a Queer Budapestet, ahol olyanoknál találhattok szállást, akik LMBTQ-barát vendéglátókként
regisztráltak az oldalon. További információ:
www.couchsurfing.org/group.html?gid=22881
Hostelek, amelyek 10% kedvezményt adnak, ha
náluk történik a foglalás – és nem más foglalási
oldalon keresztül –, valamint a Budapest Pride
hétre hivatkozva (lásd jobbra):

accodomation
Through the sponsors of the Festival we can offer
cheap hostels and accommodation for those who
plan to visit Budapest for the Pride week.
Here are some hostels that offer a 10% discount,
if the booking is done directly through them
(and not via other booking sites), and referencing Budapest Pride Festival as your contact or
source of information. You can also check out
Queer Budapest on www.couchsurfing.org.

által á n o s i n fo r m ác i ó

jegyárak

The Groove Hostel
Budapest XIII., Szent István krt. 16.
Instant Groove Party Hostel
Budapest VI., Nagymező u. 38.
www.groovehostel.hu
FLOW Art Hostel
Budapest VII., Rózsa utca 8.
www.flowhostel.com
Good Morning Budapest Hostel
Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 49.
www.goodmorningbudapest.hu
New Lindenmann Apartment
Budapest IX., Csarnok tér 3-4. I/3
www.gaybeach.hu

A fesztivál helyszínei
Bazaar Klub
Budapest VII., Dohány utca 22–24.

Kék Lótusz Központ
Budapest VIII., Stáhly utca 13. (Blaha Lujza térnél)

Bálint Ház
Budapest VI., Révay utca 16.

Kino mozi
Budapest XIII., Szent István körút 16.

BudapestBike
Budapest VII., Wesselényi utca 13.

Odeon Lloyd mozi
Budapest XIII., Hollán Ernő utca 7.

Café Vis Major
Budapest XIII., Szent István körút 2. (bejárat a
Pozsonyi út felől)

Orfeum
Budapest VII., Erzsébet körút 43–49.

Dürer kert
Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 19–21.
Fiumei úti temető
Budapest VIII., Fiumei út 16.
Francia Intézet
Budapest I., Fő u. 17.

Pepita Ofélia Bár
Budapest VII., Klauzál tér 5.
Téli Kertem
Budapest VII., Dohány utca 28.
Trafó Kortárs Művészetek Háza
Budapest IX., Liliom u. 41.
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Joining You With Pride

T

his summer, in cities around the world, the
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
(LGBT) community and its friends are planning marches, lectures, film screenings, athletic
events and parties to celebrate Pride. Here in
Hungary, Pride Week attracts all kinds of people
whose participation demonstrates their commitment to building a society that values the contributions of all of its citizens, regardless of sexual
orientation. Pride is truly a celebration of diversity and I send my best
wishes to the organizers
of the 2012 Budapest Pride
Film Festival for focusing
on the theme of diversity
this year.
In the United States, President Obama declared
June to be Pride Month to
highlight the contributions
of LGBT Americans and
underscore America’s tradition of advancing the civil
rights of minority groups.
The Obama Administration has taken considerable steps in recognizing
LGBT rights, including
repealing the U.S. military
policy of “Don’t Ask, Don’t
Tell,” and speaking out in
support of same-sex marriage.
As Secretary of State
Hillary Clinton has said,
“The story of America is
the story of people coming
together to tear down barriers, stand up for rights
and insist on equality, not
only for themselves but for all people.” As a longtime resident of San Francisco, I have seen firsthand the work of advocates who support LGBT
rights and human rights. Over time, San Francisco has become a vibrant symbol of tolerance
for the gay community, and I have seen how the
city is better for it.
Pride is a moment not only to look back and
remember how far the LGBT community has
come, but also to look ahead and identify the
very real challenges that LGBT people around
the world face. The United States and Hungary
have made strides in preserving universal
human rights, but more hurdles must be overcome. I admire the courage and perseverance of
the Hungarian LGBT community against adversity and I stand with you all on this journey to
raise awareness of the value of diversity and the
acceptance of LGBT rights as human rights.

Eleni Tsakopoulos Kounalakis
U.S. Ambassador
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Büszkén mellettetek

E

zen a nyáron világszerte a nagyvárosokban a
leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű
(LMBT) közösség és barátaik felvonulásokat, előadásokat, filmvetítéseket, sporteseményeket
és partikat szerveznek, hogy ünnepeljék magukat.
Itt Magyarországon a fesztivál hete rengeteg olyan
embert vonz, akiknek részvétele bizonyítja az elhivatottságot, hogy egy olyan társadalmat építsenek,
amely megbecsüli minden állampolgárát, függetlenül
szexuális orientációjuktól. A Budapest Pride a sokszínűség igazi ünnepe, és a legjobbakat kívánom a 2012-es
filmfesztivál szervezőinek,
mert idén ezt a sokszínűséget helyezik a középpontba.
Az Egyesült Államokban
Barack Obama elnök júniust
a Büszkeség hónapjának
nyilvánította,
hangsúlyozva az amerikai LMBTközösség társadalmi szerepét, és kiemelte, hogy
Amerika
hagyományosan
élen jár a kisebbségi csoportok emberi jogi védelmében. Az Obama-kormány
jelentős lépéseket tett az
LMBT-jogok
elismerésében; eltörölte az amerikai
hadsereg „Don’t Ask, Don’t
Tell”-politikáját és felszólalt
az azonos neműek házassága mellett.
Külügyminiszterként Hillary
Clinton így nyilatkozott:
„Amerika története olyan
emberekről
szól,
akik
összefogásuk révén átlépték a korlátaikat, kiálltak a
jogaikért és az egyenlőségért, nemcsak a maguk, hanem mindenki számára.”
Hosszú ideig éltem San Franciscóban, és első kézből
ismerem az LMBT- és emberi jogokért küzdő emberek
munkáját. Idővel San Francisco a melegközösség
elfogadásának szimbóluma lett, és ez láthatóan a
város előnyére vált.
A Budapest Pride célja nemcsak az, hogy visszatekintsünk és lássuk, milyen utat tett meg eddig az
LMBT-közösség, hanem az is, hogy előrenézzünk
és felismerjük, mik azok a nagyon is valós kihívások, amelyekkel az LMBT-embereknek világszerte
szembe kell nézniük. Az Egyesült Államok és Magyarország is óriási lépéseket tett, hogy védelmezze az
alapvető emberi jogokat, de további akadályokat kell
leküzdenünk. Csodálom a magyar LMBT-közösség
bátorságát és kitartását minden nehézség ellenére,
és veletek vagyok ebben a harcban, hogy felhívjuk a
figyelmet a sokszínűségben rejlő értékekre és arra,
hogy az LMBT-jogok emberi jogok.

Eleni Tsakopoulos Kounalakis
amerikai nagykövet

nyitófilm

n y i tó f i l m

Parádé
parada / the parade szerb-horvát,
magyar és angol felirattal
Srdjan Dragojevic Horvátország, Macedónia, Szerbia,
Szlovénia 2011 105’ Blu-ray
Nikola Kojo, Milos Samolov, Hristina Popovic, Goran
Jevtic, Goran Navojec, Dejan Acimovic, Natasa Markovic
Mind a mai napig, évekkel a balkáni háború után is, a
szerb társadalom két éles ellentétben álló csoportból
áll. Radikálisan eltérő nézetek ütköznek ebben a vígjátékban, amikor egy szerbekből, bosnyák muszlimokból,
koszovói albánokból és horvát háborús veteránokból
összeverbuvált banda együttműködni kénytelen egy
csapat melegjogi aktivistával. A küldetés: megvédeni a
belgrádi melegfelvonulást a nacionalisták és neonácik
támadásától.
Panoráma Közönségdíj, Berlinálé 2012
Even now, years after the Balkan war, Serbian society is
fragmented and driven by two entrenched fronts. Radically different worlds collide in this comedy as a number
of former foes — Serbs, Bosnian Muslims, KosovoAlbanians and Croatian war veterans — find themselves
obliged to form a tenuous bond with a group of gay
activists. This motley crew is sent on a futile mission
to protect the latest attempt to hold a Gay Pride parade
from certain onslaught by nationalists and neo-Nazi
organizations.

zárófilm

Panorama Audience Award, Berlinale 2012

Szauna Párizsban
let my people go!
francia, magyar felirattal
Mikael Buch Franciaország 2011 96’ 35 mm
Nicolas Maury, Carmen Maura, Jean François Stevenin,
Amira Casar, Clément Sibony
Ruben, egy francia tisztító céget vezető család elkényeztetett csemetéje Finnországba költözött összehasonlító szaunakultúra mesterképzésre, végül egy
falu postása lesz, hogy szexi finn barátjával, Teemuval
maradhasson. Néhány nappal pészach előtt egy sor
félreértés a szakításukhoz vezet, így visszaköltözik
Párizsba, ahol váratlan találkozása egy idős zsidó
férfival egy éjszakai bárban újabb kellemetlen kalandok
sorozatát indítja el.
Ruben is the spoiled scion of a French dry cleaning dynasty. He heads to Finland to get his master’s
in — naturally — comparative sauna cultures. Once in
Finland, Ruben finds a job as a village postal service
worker in order to stay with his hunky boyfriend, Teemu.
He settles into idyllic village life, sharing a cozy cabin
with Teemu, until a series of misunderstandings lead to
the breakup of the couple, and Ruben is forced to pack
his bags and head back to Paris. In a Parisian nightclub,
he runs into an aging pillar of the Jewish community,
and this unexpected encounter sets off yet another
string of misadventures.

8

morrer como um homem / to die like a man
portugál, magyar felirattal
João Pedro Rodrigues Portugália, Franciaország 2009 133’ 35 mm
Fernando Santos, Alexander David, Gonçalo Ferreira de Almeida
Tonia egy Lisszabonban élő transz díva. Régi fénye már megkopott, és
mellimplantátuma szivárog, ami végzetes fertőzéssel fenyeget. Drogfüggő
barátja, Rosario arra bíztatja, vesse alá magát egy nemi átalakító műtétnek, de Tonia vonakodik: katolikus hite tartja vissza és az, hogy fia számára
továbbra is a gondoskodó apa szerepét akarja játszani. Egy nap azonban
betoppan a seregből dezertált fia, aki lelőtte a szeretőjét.

k i e m e lt f i l m e k

Férfiként meghalni

Tonia is a drag-show diva living in Lisbon. Her limelight is fading, and her
silicone implants have begun leaking into her bloodstream, causing a
potentially fatal infection. Her drug addict boyfriend Rosario has been pressuring her into sex reassignment surgery, but Tonia is hesitant, held back
by her Catholic faith and her wish to play the role of loving father to her son.
One day, her son shows up on her doorstep, gone AWOL from the army after
shooting his lover.

Körülmény
circumstance fárszi / angol, magyar felirattal
Maryam Keshavarz Irán 2011 107’ 35 mm
Nikohl Boosheri, Sarah Kazemy, Reza Sixo Safai
A film két 16 éves lány fejlődéstörténetét mutatja be napjaink Iránjában, és
az iráni fiatalság eddig alig látott kultúráját fedi fel: underground partik,
szex, drogok, lázadás. Atafeh és Shireen legjobb barátnők és szeretők,
de két különböző valóságban élnek. Atafeh, akit gazdag szülei kihúznak a
pácból, akárhányszor összetűzésbe kerül a törvénnyel, arról álmodozik,
hogy Dubajba szökik, míg az árva Shireen, akinek író szüleit a kormány
ölette meg, jobban érzi a nyomást, hogy beolvadjon, beilleszkedjen.
This coming-of-age story of two 16-year-old girls in contemporary Iran
reveals a side of Iranian youth culture rarely seen: the underground parties,
sex, drugs, and defiance. Atafeh and Shireen are best friends in love, but
they live different realities. Atafeh, who dreams of escaping to Dubai, has
the support of her wealthy parents whenever she runs into trouble with
the law, while orphaned Shireen, whose writer parents were killed by the
government, feels the pressure to conform more acutely.

Szépség
skoonheid / beauty angol, magyar felirattal
Oliver Hermanus Dél-Afrika, Franciaország 2011 99’ 35 mm
Deon Lotz, Charlie Keegan, Michelle Scott, Albert Maritz, Sue Diepeveen
Francois van Heerden egy negyvenes éveiben járó fehér, dél-afrikai férfi.
Felesége van és gyermekei, az építőiparban dolgozik beszállítóként, és éli
jelentéktelen, boldogtalan életét. Iszik, hogy elterlje saját figyelmét szerencsétlenségéről, és szívből gyűlöli a „buzeránsokat” és a „fekákat”. Mélyen
küzd saját személyiségével és identitásával. Lemondó és üres létezésében
teljesen felkészületlenül éri egy véletlenszerű találkozás, ami felbolygatja
addigi tiszta, jól irányítható életét.
Francois van Heerden is a white South African man in his mid-40s. He has
a wife and children, he works supplying timber materials to the construction industry, and he leads a meaningless existence devoid of happiness. He
drinks to put his mind off his ill-fated existence, and he has a strong hatred
for “faggots” and “coloreds.” He is a man struggling deeply with his own
identity. Resigned to this empty existence, he is wholly unprepared when a
chance encounter unravels his clean, controlled life.
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f i l m f e s z t i vál a–z

B terv
plan b spanyol, magyar felirattal
Marco Berger Argentína 2009 103’ DVD
Manuel Vignau, Lucas Ferraro, Mercedes Quinteros
Bruno, miután barátnője szakít vele, édes bosszút forral. Laura már egy új
pasival, Pablóval jár, de modern nő lévén, titokban továbbra is találkozgat
Brunóval. Bruno nem minden hátsó szándék nélkül összebarátkozik Pablóval: szét akarja robbantani a párt, talán egy új nőnek bemutatva Pablót. De
ahogy múlik az idő, Bruno fejében megszületik a B terv, amely sokkal biztosabb eredményekkel kecsegtet, már ami Pablo és Laura szétbomlasztását
illeti, ugyanakkor ezzel Bruno saját szexualitása is megkérdőjeleződik.
Dumped by his girlfriend, Bruno begins to plot a cold, sweet vengeance.
Laura has found a new boyfriend, Pablo, but as a modern woman she continues to see Bruno occasionally on the side. Bruno befriends Pablo’s friend
with the goal of tearing the couple apart, perhaps by introducing Pablo
to another woman. But as time passes, the possibility of a Plan B arises:
a much more effective way of breaking up Pablo and Laura, but this plan
throws Bruno’s own sexuality into question.

Csókolj meg
kyss mig / with every heartbeat svéd, magyar felirattal
Alexandra-Therese Keining Svédország 2011 103’ Blu-ray
Ruth Vega Fernandez, Liv Mjönes, Lena Endre, Krister Henriksson
Amikor Mia és Frida találkoznak szüleik eljegyzési partiján, egyikük sem
számít a köztük fellángoló elsöprő vonzalomra. Frida nyíltan vállalja melegségét, és együtt él barátnőjével, Mia pedig saját esküvőjét tervezi vőlegényével. Egy szüleik által kitervelt kirándulás során azonban Miát és Fridát
olyan érzések kerítik hatalmukba, melyekhez hasonlót egyikük sem érzett
még ezelőtt. De ahhoz, hogy Mia és Frida egymáséi lehessenek, meg kell
harcolniuk családjaikkal és személyes korlátaikkal is.
When Mia and Frida meet at their parents’ engagement party, neither of
them is expecting the immediate attraction that draws them together. Frida
is openly gay and living with her girlfriend, Elin, and Mia is planning her
wedding to her fiancé, Tim. But during a few days away at a cottage on a
trip planned by their parents, Mia and Frida are overpowered by an intense
attraction like nothing either has ever felt before. But to be together, Mia and
Frida must overcome family and personal obstacles.

Elvis és Madona
elvis & madona portugál, magyar felirattal
Marcelo Laffitte Brazília 2010 105’ DVD
Simone Spoladore, Igor Cotrim, Sérgio Bezerra
Elvis, a fiatal leszbikus pizzafutár Copacabanán. Egy házhoz szállításkor találkozik egy transz nővel, a fodrász és bárénekesnő Madonával, és
egymásba szeretnek. Elvis fotós akar lenni; Madona álma egy musical
színpadra állítása, ami szertefoszlik, amikor expasija ellopja minden spórolt
pénzét. Szerelmük a dráma és veszély közepette is erős marad.
Utána: beszélgetés Philippe Tasca-val (Rendezvous Pictures) a queer
cinema helyzetéről, és az általuk gyártott filmek nemzetközi fogadtatásáról.
Elvis is a young lesbian in Copacabana, Rio de Janeiro, where she delivers
pizzas. She meets Madona, a trans woman, hairdresser and nightclub singer,
and they soon fall in love. Elvis want to be a photographer, and Madona
dreams of putting on a musical, a dream derailed when her ex-boyfriend
steals all her savings. Through drama and danger, their love stays strong.
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Followed by: discussion with Philippe Tasca (Rendezvous Pictures) about
queer cinema and the international reception of the company’s productions.

cloudburst angol, magyar felirattal
Thom Fitzgerald Kanada 2011 93’ DVD
Olympia Dukakis, Brenda Fricker, Ryan Doucette, Kristin Booth
Stella nagyot hall, Dot pedig látássérült, mindketten a hetvenes éveikben
járnak. 31 éve vannak együtt, de amikor Dotot prűd unokája öregek otthonában akarja dugni, közös életük szétesni látszik. Végső elkeseredésükben
úgy döntenek, Kanadába szöknek, hogy összeházasodjanak. Az úton felvesznek egy stoppost, egy kisvárosi fiúból avanzsált táncost, aki Kanadába tart
meglátogatni haldokló anyját, és van mit tanulnia az út során.
Főszerepben az Oscar-díjas Olympia Dukakis és Brenda Fricker.

f i l m f e s z t i vál a–z

Felhőszakadás

In their 70s, Stella is hard of hearing and Dot is legally blind. They have been
together for 31 years, but when Dot’s prudish granddaughter decides to put
Dot in a nursing home, their lives are threatened to be torn apart. In a final
bid to stay together, they decide to drive to Canada to get married. Along the
way, they pick up a young hitchhiker, a small-town boy turned modern dancer,
who is returning to Nova Scotia to his dying mother and has a lot to learn.

Hétvége
weekend angol, magyar felirattal
Andrew Haigh Nagy-Britannia 2011 96’ Blu-ray
Tom Cullen, Chris New
Mi az a pont, ahol egy egyéjszakás kaland komolyra fordul? Ez az egyetlen
hétvége leforgása alatt játszódó szerelmi történet két férfiról szól, akik
életük szálait próbálják kibogozni. Hetero barátaival való bandázás után
Russell péntek este lemegy egy klubba vadászni. Záróra előtt felszedi Glent.
És elkezdődik a hétvége: bárokban és hálószobákban, lerészegedésekkel
és beszívásokkal, sztorizgatással és szexszel kísérve, amely maradandó
nyomot hagy mindkettőjük életében.
At what point does a one-night stand become something more? This unconventional love story about two young men trying to make sense of their lives
plays out in the span of a weekend. On a Friday night after hanging out with
his straight friends, Russell heads out to a nightclub, alone and on the pull.
Just before closing time he picks up Glen. And so begins a weekend — in
bars and in bedrooms, getting drunk and taking drugs, telling stories and
having sex — that will resonate throughout their lives.

Húr
le fil / the string francia / arab, magyar felirattal
Mehdi Ben Attia Franciaország, Belgium 2010 93’ DVD
Claudia Cardinale, Antonin Stahly-Vishwanadan, Salim Kechiouche, Driss
Ramdi, Ramla Ayari, Aly M’rabet
Sok változással kell szembenéznie a hosszú évek után Franciaországból
Tunéziába anyjához hazatérő Maliknak. A harmincéves fiú apját gyászolja,
akinek emléke még mindig kísérti a házat, küzd, hogyan bújjon elő anyjának,
valamint régi félelmei és pánikrohamai újra felszínre törnek gyermekkora
egykori színterén. De amint találkozik Bilallal, anyja birtokának fiatal gondnokával, Malik problémái mintha köddé válnának, és a lusta tunéziai nyár új
lehetőségeket tár fel előtte.
After years living in France, 30-year-old Malik returns home to Tunisia to live
with his mother. He’s processing the death of his father, whose memory still
haunts the house, he’s struggling to come out to his mother, and his old anxieties and panic attacks have resurfaced at home. But once he meets Bilal,
the dreamy houseboy at his mother’s bourgeois estate, his problems seem to
melt away, and the lazy Tunisian summer opens new possibilities before him.
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Jan kalauza kezdőknek
jan’s coming out angol, magyar felirattal
Carolyn Reid Nagy-Britannia 2011 75’ Blu-ray
Jan Walker, Meredith Baxter, Jill Bennett, Jennifer Corday, Cathy DeBuono,
Maile Flanagan, Julie Goldman
Ötvenévesen, 23 év házasság után, Jan elindul felfedezni, mit jelent leszbikusnak lenni. Útja során ötleteket és történeteket gyűjt be régi motorosoktól, „aranycsillagos”-októl, fiataltól, időstől, pároktól, szingliktől és hozzá
hasonló újoncoktól, akik még finomítják a melegradarjukat. Jan útjába ejt
minden jelentős leszbikus központot Amerikában, és interjút készít számos
vállalkozóval, előadóművésszel, aktivistával és leszbikus celebbel.
At age 50, after a 23-year marriage to a man, Jan sets out on a journey to
discover what it means to be lesbian. Meeting an array of women along the
way, she welcomes tips and anecdotes from established lesbians, “goldstar” lesbians, young and old lesbians, couples and singles, as well as fellow
“dykes-in-training” looking to hone their “gaydar.” Stopping by all the major
lesbian hotspots in the U.S., Jan interviews a host of lesbian entrepreneurs,
entertainers, pioneers, and celesbians along her way.

Joe + Belle
joe + belle héber, magyar felirattal
Veronica Kedar Izrael 2011 80’ DVD
Sivan Levy, Veronica Kedar, Romi Aboulafia, Yotam Ishay, Irit Gidron
Ez a sötét vígjáték Izraelben játszódik. Két főszereplője Joe, a cinikus drogdíler, valamint Belle, az öngyilkos hajlamú szépség. Amikor Joe exbarátja
meghal egy szerencsétlen balesetben Joe fürdőszobájának padlóján, a két
fiatal nő hirtelen tettestárssá válik. Meg kell szabadulniuk a hullától és
elkerülni a rendőrség figyelmét. Úgy döntenek, a Kasszám-rakétatámadásoktól fenyegetett Szderótba szöknek. Menekülés közben egymásba szeretnek, autós üldözések, zuhanó bombák és más meglepő kalandok közepette.
This dark comedy set in Israel features Joe, a cynical drug dealer, and Belle,
a suicidal beauty. When Joe’s ex-boyfriend ends up dead — by accident — on
her bathroom floor, the two young women suddenly find themselves partners in crime. Now they must hide the body and avoid attracting the attention of the police. They decide to flee to Sderot, the ongoing target of Qassam
rocket attacks. On the run together, they fall in love amid car chases, falling
rocket bombs, and other surprising misadventures.

Még négy év
fyra år till / four more years svéd, magyar felirattal
Tova Magnusson-Norling Svédország 2010 87’ Blu-ray
Björn Kjellman, Eric Ericson, Tova Magnusson-Norling, André Wickström
Évekig úgy tűnt, David Holst az esélyes Svédország miniszterelnöki székére.
Egy megdöbbentő fordulat után azonban újabb négy évig kényszerül a
„kispadról” figyelni az eseményeket. Minden megváltozik, mikor találkozik
Martinnal. Martin elbűvölő, okos, vicces – és az ellenzék külügyminisztere.
Hátat fordíthat a konzervatív, házas David a pártjának, házasságának és
vallásos szüleinek egy meleg szociáldemokratáért, akinek több egyéjszakás
kalandja volt, mint Davidnek szavazója?
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For years, David Holst has been the favorite to become the next prime minister of Sweden. But after a stunning turnaround, he’s left to ponder another
four years on the sidelines. But everything changes the second he meets
Martin. Martin is charming, smart, and funny — and the state secretary of
the opposition party. Can conservative, married David abandon his party, his
marriage, and his religious parents — for a gay Social Democrat who’s had
more one-night stands than David’s had votes?

going down in la-la land angol, magyar felirattal
Casper Andreas USA 2011 104’ DVD
Matthew Ludwinski, Allison Lane, Michael Medico, Casper Andreas, John
Shile, Alec Mapa, Bruce Vilanch, Jesse Archer
A fiatal és ambiciózus Adam fényes karrier reményében New Yorkból Los
Angelesbe költözik. Legjobb barátnőjénél lakik, akinek a gazdag férfiak
keresése közben kondizásra és vásárlásra is jut ideje. Nehéz kezdet után
Adam munkát talál egy ígéretes filmben. De ahogy bevonódik a lefutott rendezők, gyenge sztárocskák és meth-függők világába, Adam kezd elveszni a
melegpornó és prostitúció sötét bugyraiban, felfedezve L.A. másik arcát.

f i l m f e s z t i vál a–z

Rémálom luxuskivitelben

Young and ambitious, Adam arrives from New York with dreams of making it
big in L.A. He moves in with his best friend who spends her time at the gym,
shopping, and looking for a wealthy man. After getting off to a rocky start,
Adam finally finds a job in production that looks promising. But the more
Adam gets involved with down-and-out directors, washed-up starlets, and
meth addicts, the more he starts to lose himself in a seamy underworld of
gay porn and prostitution, discovering a different side of L.A.

Rómeók
romeos német, magyar felirattal
Sabine Bernardi Németország 2011 94’ Blu-ray
Rick Okon, Maximilian Befort, Liv Lisa Fries, Felix Brocke, Silke Geertz
Húszévesen Lukast letaglózza a kamaszkor – mármint a fiúpubertás,
merthogy Lukas egy átalakulásban lévő transz férfi. Miután a nagyvárosba
költözik, Lukast egy nővérszállón helyezik el, ami transz férfiként újabb napi
stresszforrást jelent. Leszbikus barátnője, Ine próbál neki segíteni azzal,
hogy bevonja Köln melegéletébe, ahol Lukas találkozik Fabioval. Fabio
mindaz, amire Lukas vágyik – szexi, férfias, szinte túl magabiztos – és Lukas
azonnal lángra lobban iránta.
At age 20 Lukas is smack in the middle of puberty — that is, male puberty
for Lukas, who is a trans man in transition. After moving to the big city, he
finds himself the only man quartered in the female nurses’ residential hall,
another everyday stress of being trans. His lesbian best friend Ine tries to
help by pulling him into the gay scene in Cologne, where Lukas meets Fabio.
Fabio is everything Lukas wants — sexy and masculine, with an excess of
self-confidence — and Lukas is immediately drawn to him.

Texas a tengernél
noordzee texas / north sea texas
holland, magyar felirattal
Bavo Defurne Belgium 2011 96’ Blu-ray
Jelle Florizoone, Eva van der Gucht, Mathias Vergels, Nina Marie Kortekaas
Pim a belga tengerparton él egyedülálló édesanyjával, aki régen szépségkirálynő volt. Rajzolgatással és álmodozással tölti napjait. Álmai hamarosan
Gino felé terelődnek, aki a szomszédban élő idősebb fiú, Pim motoros hőse.
De Pim anyja, Yvette is álmokat dédelget. Belefáradt a hívatlan kérőkbe és
a kisvárosi létbe, ezért maga mögött akar hagyni mindent, hogy beutazza a
világot. Pim és Yvette álmai egymásnak feszülnek, amikor egy vándorcirkusszal a városba érkezik a jóképű Zoltán és beköltözik a kiadó szobájukba.
Pim lives with his single mother, ex-beauty queen, in a small town on the
Belgian coast. He spends his days drawing and daydreaming and soon begins
dreaming of Gino, the older boy next door, his motorcycling hero. But Pim’s
mother, Yvette, has dreams of her own. Tired of unwanted suitors and bored
with small-town life, she longs to see the world. Their dreams collide when
handsome Zoltan comes in town with the fair and becomes their new lodger.
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Tomboy
tomboy francia, magyar felirattal
Céline Sciamma Franciaország 2011 82’ 35 mm
Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cattani, Mathieu Demy
A tízéves Laure és a hatéves Jeanne új kertvárosba költöznek szüleikkel.
Laure, akit kortársai mind rögtön fiúnak néznek, Mikaelként mutatkozik
be, és mint az új jövevény fiú, rögtön felkelti a népszerű Lisa érdeklődését.
Otthon, szüleivel és kishúgával ő Laure, de új barátaival és barátnőjével
lógva Mikaelként éli életét. Ügyesen módot talál arra, hogy elrejtse titkát, és
Mikael igyekszik kihasználni az új személyisége adta szabadságot, tudván,
hogy az ősz úgyis véget vet majd mindennek.
Laure, 10, and Jeanne, 6, move to a new suburban neighborhood with their
parents. Immediately taken as a boy by her peers, Laure introduces herself
as Mikael, and as the new boy quickly attracts the interest of the popular
Lisa. At home with her parents and younger sister, she is Laure, but hanging
out with his new pals and girlfriend, he is Mikael. Finding resourceful ways
to hide his secret, Mikael takes advantage of the freedoms of his new identity, knowing the end of summer will bring it all to an end.

A tökéletes család
the perfect family angol, magyar felirattal
Anne Renton USA 2011 84’ DVD
Kathleen Turner, Emily Deschanel, Jason Ritter, Richard Chamberlain
Eileen Cleary-t jelölték az Év Katolikus Nője díjra a helyi hitközségben, de
hogy nyerjen, a családjának is el kell bűvölnie az egyházi bizottságot. De
vajon átmegy-e a nem mindennapi család a rostán? Leszbikus lánya épp
házasodni készül, nős fiának viszonya van a helyi manikűrössel, a férje pedig
„gyógyult alkoholista”. A megpróbáltatások közepette Eileen saját kezébe
veszi az irányítást, és lassan megérti a „család” szó valódi jelentését.
Kathleen Turner és Emily Deschanel főszereplésével.
Eileen Cleary is nominated for the Catholic Woman of the Year Award at
her local parish, but to win the award, she must introduce her family to the
church board. But will her unconventional family make the cut? With her
lesbian daughter about to marry her partner, her son having an affair with
the local manicurist, and her own marriage, to a recovered alcoholic, on the
rocks, Eileen takes matters into her own hands. Along the way, she begins to
discover what family really means.

Űrlény vagyok, de hódítani akarok
codependent lesbian space alien seeks same
angol, magyar felirattal
Madeleine Olnek USA 2011 76’ Blu-ray
Lisa Haas, Susan Ziegler, Jackie Monahan, Cynthia Kaplan, Dennis Davis
Három idegen érkezik a Zots bolygóról a Földre azzal a küldetéssel, hogy
összetörjék szívüket, és megszabaduljanak minden romantikus érzelemtől. Ketten szerencsétlen módon egymásba szeretnek, a harmadik pedig
találkozik a szelíd földlakó Jane-nel, egy papírbolti eladóval, akinek fogalma
sincs, hogy új szerelme földönkívüli. Eközben titkos ügynökök nyomoznak
Jane után, hogy felderítsék az űrhajót és eltussolják az idegenek létezését.
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In this romantic comedy and sci-fi mashup, three aliens from the planet Zots
are on a mission to rid themselves of romantic emotions by breaking their
hearts on Earth. While two of the aliens fall into an unfortunate romance
with each other, the third meets Jane, a mild-mannered Earthling who
works in a stationery store and has no clue her new love interest is an alien.
Meanwhile, undercover government agents are tracking Jane in order to
find the spaceship and cover up the aliens’ existence.

f i l m f e s z t i vál b o n tá s

1., vasárnap

2., hétfő

b terv
20:15–21:58
Odeon

csókolj meg
elvis és madona
felhőszakadás
férfiként meghalni
hétvége

17:45–19:18
Kino nagyterem

húr
jan kalauza kezdőknek
joe + belle
körülmény
még négy év
parádé

20:00–21:55
Odeon
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22:00–23:44
Kino nagyterem

rómeók

18:15–19:49
Kino kisterem

szauna párizsban
szépség
texas a tengernél

18:15–19:51
Odeon

tomboy
a tökéletes család
űrlény vagyok, de hódítani akarok

20:30–21:46
Kino kisterem

valaki kell nekem is

20:00–21:33
Kino nagyterem

vége
yolanda és mari
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a zöldben

4., szerda

20:45–22:28
Kino kisterem

5., csütörtök 6., péntek

8., vasárnap

18:30–19:43
Kino kisterem
18:30–20:13
Kino nagyterem
18:00–19:45
Kino kisterem

19:15–21:00
Kino nagyterem
20:15–21:48
Odeon

16:30–18:03
Kino nagyterem

18:00–19:36
Odeon

17:00–18:36
Kino kisterem

20:30–22:43
Odeon
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3., kedd

22:00–23:33
Kino kisterem
19:00–20:15
Kino kisterem
17:45–19:05
Kino nagyterem
18:30–20:17
Odeon

20:30–22:17
Kino nagyterem

18:30–19:57
Kino kisterem

20:45–22:12
Kino nagyterem

18:00–19:55
Kino nagyterem
20:30–22:14
Odeon
18:45–20:19
Odeon
20:30–22:06
Odeon
20:30–22:09
Odeon

18:15–19:54
Kino kisterem
21:00–22:36
Kino kisterem
17:00–18:22
Odeon
18:30–19:54
Odeon

15:00–16:24
Kino kisterem
20:15–21:31
Kino kisterem
20:15–21:48
Kino kisterem

20:15–21:45
Kino nagyterem
18:30–19:55
Kino nagyterem
18:30–20:00
Kino nagyterem

18:30–20:00
Odeon
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is it just me? angol, magyar felirattal
J.C. Calciano USA 2010 93’ DVD
Nicholas Downs, David Loren, Adam Huss, Michelle Laurent
A kishitű újságíró, Blaine úgy érzi, sosem talál már pasit, még kevésbé a
nagy Ő-t. A folyamatos csalódásoktól frusztráltan Blaine véletlenül akad rá
a tökéletes pasira, egy online chatszobában. Xander kedves, jóképű, nemrég
költözött Los Angelesbe, és megtestesíti mindazt, amire Blaine valaha
vágyott. Az egész túl szép, hogy igaz legyen, ám ekkor Blaine rádöbben,
hogy végig szexi szobatársa profilján keresztül csevegett Xanderrel. Elnyerheti Blaine Xander szerelmét valódi énjével?

f i l m f e s z t i vál a–z

Valaki kell nekem is

Self-doubting newspaper columnist Blaine just can’t seem to meet guys,
much less Mr. Right. Frustrated by his failures with men, Blaine accidentally
stumbles upon a perfect match in an online chatroom. Xander is sweet,
handsome guy who’s recently moved to L.A., and he is everything Blaine has
ever wanted. It seems too good to be true, but then Blaine realizes in horror
that he’s been chatting with Xander on his sexy roommate’s profile. Can he
earn Xander’s love as the person he really is?

Vége
gone angol, magyar felirattal
Gretchen Morning, John Morning USA 2011 85’ DVD
Ez a szívbemarkolóan személyes dokumentumfilm Kathy Gilleran, nyugalmazott New York-i rendőrnő történetét meséli el, akinek felnőtt fia hirtelen
eltűnt. Aeryn egy exkluzív férfiszaunában időzött Bécsben, amikor hirtelen
idegösszeomlást kapott, majd meztelenül végigrohant az utcán, és a Dunacsatornába ugrott. Halottnak hitték, és eltűnését öngyilkosságként kezelték. Feszült interjúkban hallhatjuk Kathy küzdelmét homofóbiával, titkokkal,
hazugságokkal és egy lehetséges összeesküvéssel.
Utána: beszélgetés az ügyről bécsi vendégekkel.
This intensely personal documentary tells the story of Kathy Gilleran, a
retired New York policewoman whose adult son suddenly disappears. Aeryn
had been at an exclusive men’s sauna in Vienna, when he suffered a sudden
emotional breakdown, fled, ran naked through the streets, and jumped into
the Danube Canal. Presumed dead, his disappearance was written off as
a suicide. In riveting interview sequences, Kathy describes her struggle to
confront homophobia, secrets, lies, and a potential conspiracy.
Followed by: discussion about the case with participants from Vienna.

Yolanda és Mari
mosquita y mari spanyol / angol, magyar felirattal
Aurora Guerrero USA 2012 82’ Blu-ray
Fenessa Pineda, Venecia Troncoso, Melissa Uscanga, Marisela Uscanga
Yolanda és Mari Los Angeles-i bevándorló családok gyermekei, ahol a
család a legfontosabb. Yolanda színjeles tanuló, és azt várják tőle, hogy
megvalósítsa az „amerikai álmot”. Marinak dolgoznia kell, hogy zöldkártya nélküli családja megéljen. Ahogy barátságuk erősödik, Yolanda jegyei
romlani kezdenek, Mari figyelme pedig elterelődik új állásáról. A családi
nyomás nem kedvez a kapcsolatuknak, és válaszút elé kerülnek: engednek
a külső elvárásoknak vagy hűek maradnak önmagukhoz.
Growing up in immigrant families in L.A., Yolanda and Mari are expected
to put their families first. Yolanda brings home straight A’s and the hope of
the American Dream, while Mari shares economic responsibilities with her
undocumented family. As their friendship grows, Yolanda’s grades begin to
slip, while Mari’s focus drifts away from her new job. Mounting pressures at
home collide with their relationship, forcing them to choose between their
obligations to others and staying true to themselves.
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A zöldben
the green angol, magyar felirattal
Steven Williford USA 2011 90’ Blu-ray
Jason Butler Harner, Cheyenne Jackson, Julia Ormond, Illeana Douglas
Michael Gavin drámatanár maga mögött hagyja a városi nyüzsgést, és partnerével, Daniellel együtt Connecticutba költözik. Egy íratlan túlélési szabályt követ: ne keveredj bele semmibe! De nyugodt élete darabokra hullik,
mikor megvádolják, hogy „helytelenül viselkedett” egyik diákjával. Szembe
kell néznie kollégái gyanújával, barátai, szomszédai látens homofóbiájával
és Daniel kételyeivel is, aki megkérdőjelezi Michael ártatlanságát, ahogy a
nyomozás felszínre hoz múltbeli titkokat.
Leaving the busy city behind, drama teacher Michael Gavin settles into
a simple, domestic life with his partner, Daniel, in rural Connecticut. He
follows an unspoken survival code: Don’t make trouble. But his quiet
existence is shattered when he is accused of “inappropriate behavior” with
a male student. He must confront the suspicions of his coworkers, the
latent homophobia of his friends and neighbors, and Daniel’s doubts about
Michael’s innocence after the investigation reveals a secret from his past.
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j ú l i u s 1 ., va sá r n a p

odeon 18:00
egyéb
Megnyitó
A 17. Budapest Pride hivatalos megnyitó
ünnepségén közéleti személyiségek, valamint a
kulturális élet kiemelkedő alakjai fejezik ki támogatásukat. A hagyományoknak megfelelően a
megnyitó ünnepségen adják át a Háttér Társaság
a Melegekért közéleti és kulturális díját is.
Az idei megnyitó ünnepség programjában
hangúlyosan jelenik meg a fesztivál célja, a
sokszínűség bemutatása. Ezt fejezi ki az is,
hogy beszédet mond Anna Grodzka, a lengyel
parlament képviselője, aki Európa első, nyíltan
transzszexuális parlamenti képviselője és jelenleg a világon egyetlen transzszexuális parlamenti
képviselő. Grodzka a lengyel parlament Igazságügyi és emberi jogi bizottságának tagja. Választókerülete a hagyományosan konzervatív lengyel
város, Krakkó, így megválasztása a szejmbe egy
rendkívül jelentős társadalmi változás jele.

+1
FILM

A hátrányos megkülönböztetés tilalmára és az
egyenlő bánásmód követelményének kiemelkedő
jelentőségére hívja fel a figyelmet megnyitóbeszédében Majtényi László, az Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, aki korábbi adatvédelmi
ombudsmanként és az Egyenlő Bánásmód
Hatóság Tanácsadó Testületének tagjaként is
fontos kérdésekben állt ki az emberi jogok védelmében. Nils Muiznieks, az Európa Tanács Emberi
Jogi Biztosa, a Rasszizmus és Intolerancia elleni
Európai Bizottság korábbi elnöke videoüzenetben
biztosítja támogatásáról a fesztivált és szólal fel
a diszkrimináció ellen.
A megnyitó ünnepségen Kulka Jánost, a Nemzeti
Színház színészét, Jászai Mari- és Kossuth-díjakkal kitüntetett Kiváló művészt kicsit más oldaláról ismerhetjük meg. A pályája során 120-nál
is több színdarabban játszott és számos filmben
szerepelt színész a legutóbbi, Akarod vagy nem
című lemezéről énekel néhány dalt.

fotó: Dobos Tamás

Az ünnepségen saját versét mondja el Erdős
Virág, József Attila-díjas költő, író, drámaíró.

bazaar klub 21:00

Az est házigazdája Csákányi Eszter, a budapesti
Katona József Színház színésze és a Krétakör
tagja, Jászai Mari- és Kossuth-díjakkal kitüntetett Érdemes művész. Több mint két tucat filmben
szerepelt és 160-nál is több színdarabban volt
látható. A közönség 2008-ban a Halhatatlanok
Társaságának Örökös tagjává választotta.

buli
Nyitóparti
Nyitópartinkon ezúttal is különleges műsorral,
játékkal, fantasztikus koktélokkal és egy fergeteges bulival várunk titeket.
A műsor sztárvendége LaDiva Live, a Budapest Pride brüsszeli nagykövete, aki élőhangos
produkcióval lép fel. Az est háziasszonya Angela
Díva.
Belépő: 1000 Ft
Műsor: 23:00-tól
Fellép: Angela Díva, Miss Mandarin, LaDiva és a
Charme Hungary show-tánc műsora
Konferál: Glöckner Zoltán, a Company főszerkesztője
A diszkóteremben buli, a külső részen koktélpult
hajnali 3-ig

20:00 Nyitófilm: Parada (lásd 8. oldal)
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j ú l i u s 2 ., h é t fő

bálint ház 16:00

pepita ofélia bár 19:00

műhelybeszélgetés macesz terem
A gyermekvállalás lehetőségei
melegként Magyarországon – egy
műhelysorozat tapasztalatai

beszélgetés
Irodalmi beszélgetés a felvonulások
története kapcsán

A 2011 novemberében indított „Gyermekvállalás
melegként” sorozatunkat összegezzük. Szó lesz
a melegek gyermekvállalásáról pszichológiailag, egyes módok előnyeiről és nehézségeiről, a
sorozat legfontosabb benyomásairól és a gyermekvállalás jelenlegi lehetőségeiről.
A beszélgetést vezetik: Faix-Prukner Csilla és
Rózsa Krisztián

+7
FILM

műhelybeszélgetés gombóc terem
Az LMBT-aktivizmus Írországban
és Skóciában – kultúra, művészet,
történelem
Hogyan használható az aktivizmus a homo- és
transzfóbia leküzdésében? És hogyan lehet
hagyományaink által előrébb jutni a társadalmi
elfogadottságban? Szó lesz a világ legnagyobb
meleg színházi fesztiváljáról; az LGBT History
Month Scotlandról; és egy magyar History Month
lehetőségéről.
A beszélgetést vezeti: Nádasi Eszter

bálint ház 18:00
műhelybeszélgetés macesz terem
Az önelfogadás és a coming-out
pszichológiája a gyakorlatban –
önismereti műhely
Interaktív műhely, ahol a résztvevők ráérezhetnek arra, hogyan állnak önelfogadásukkal,
identitásukkal. Hogyan merítsünk energiát a
coming-outhoz, hogyan támogassuk egymást és
önmagunkat melegségük vagy bármely választott
identitásuk pozitív megélésében.
A beszélgetést vezetik: Faix-Prukner Csilla és
Rózsa Krisztián

műhelybeszélgetés gombóc terem
A család melege – LMBTQ-emberek a
családban
Vannak/voltak konfliktusaid a családoddal a
melegséged miatt? Úgy érzed, nehezen fogadják
el, hogy LMBTQ vagy? Beszélgessünk együtt
helyzetekről, történetekről, problémákról és
lehetséges megoldásokról.
A beszélgetést vezeti: Béres-Deák Rita
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„Az utolsó békés Pride 2006-ban volt ebben
a szubeurópai nomád nyelvi rezervátumban,
Magyarországon. Ez volt a 11. Aztán zsinórban
hármat megerőszakoltak.
Az utolsó békés Pride-on először fogtam gyanút,
hogy a kommandósok nem tőlünk védik a többséget, hanem minket védenek. De miért kell minket
védeni? Mit követtünk el? Kérdeztem, amint
beterelték a felvonulókat két raktársor közé a
rakparton...”
Gordon Agáta író-költővel, az Irodalmi Centrifuga
alapító szerkesztőjével Pálfi Balázs, a Tilos Rádió
műsorvezetője beszélget.

francia intézet 20:00
koncert
Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint
duó koncert
Harcsa Veronika saját kvartettjét 2005-ben
alapította, 2008-tól saját szerzemények is a
repertoárra kerültek, nem is akármilyen fogadtatással. Felvételeik nem csak a hazai közönséget
nyűgözik le, Japánban mindkét lemeze vezető
helyen szerepelt a legnagyobb lemezbolthálózat
vokális jazz eladási listáin. Legismertebb dala, a
‚Too early’ vezette a Petőfi Rádió játszási listáját,
albumát pedig 2009-ben az év hazai jazz albumának választották.
Egy fantasztikus jazzkoncerttel várja az érdeklődőket Harcsa Veronika, akit az est alkalmával a
virtuóz Gyémánt Bálint kísér gitáron.
Jegyek elővételben: 1000 Ft
Helyszínen: 1500 Ft

wesselényi utca 21:00
sport
Bringás városnézés
Azt hiszed, mindent tudsz Budapestről? A
BudapestBike és a Budapest Pride bringás
csapata biztos tud újat mutatni Neked! Tudj
meg mindent azokról az épületekről, terektől,
helyekről, amelyek mellett mindennap elmész, és
ismerd meg jobban a város LMBTQ-vonatkozású
helyeit ezen a különleges biciklis városnézésen.
Gyere a saját bringáddal vagy bérelj egyet a
találkozás előtt!
Jelentkezés: bringa@budapestpride.hu
Találkozás: BudapestBike, Wesselényi utca

wesselényi utca 18:00

műhelybeszélgetés macesz terem
Párkapcsolati erőszak leszbikus és
meleg kapcsolatokban

sports
Sightseeing tour by bike

A párkapcsolati erőszak a leszbikus és a meleg
kapcsolatokban is előfordul. A workshopon arra
keressük a választ, hogy mi a párkapcsolati
erőszak, mik a korai figyelmeztető jelek, hova
fordulhatnak az áldozatok és hogyan segíthetünk.

First time in Budapest? Or are you just interested
in the stories of the buildings, places, and
squares you pass every day? Join us for this
revolutionary tour and check out the most interesting and LGBTQ-related sights of this great
city! Bring your bike if you have one, or just rent
one before the tour begins at BudapestBike.

A beszélgetést vezetik: Szabó Gabriella,
Kuszing Gábor (NANE Egyesület)

Meeting place: BudapestBike, Wesselényi utca

műhelybeszélgetés gombóc terem
Nemi határsértők: genderqueer
identitások
Szükség van-e identitáscímkékre? Mit is jelent a
dzsender sokfélesége? Vajon szabadon váltogatnád a neved, nemed, identitásod, önkifejezésed,
illetve stílusod? Milyen fogalmakat ölel fel a
genderqueer identitás? Ezekre a kérdésekre
keressük a válaszokat egy interaktív beszélgetés
keretein belül.
A beszélgetést szervezi: TransVanilla Egyesület

bálint ház 18:00
műhelybeszélgetés macesz terem
Mit tegyél, ha gyűlöletbűncselekmény áldozata lettél?

j ú l i u s 3., ke d d

bálint ház 16:00

Registration: bringa@budapestpride.hu

pepita ofélia bár 19:00

+6
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kultúra
Bán Zsófia, Nádasdy Ádám és
Parti Nagy Lajos irodalmi estje
Gyere el a Pride irodalmi kávéházába, és legyen
részed a nyár kulturális csúcsélményében! A
hazai irodalmi élet három kiválósága olvas fel
saját műveiből. A Pride idei központi témájának,
a sokszínűségnek megfelelően Bán Zsófia legújabb prózai műveiből, Nádasdy Ádám verseiből,
Parti Nagy Lajos pedig népmesei elemeket
tartalmazó álmeséiből mutatja meg a legzseniálisabbakat.
A szerzőkkel beszélgetést a Prima Primissima
díjjal is kitüntetett, közismert műsorvezető,
Veiszer Alinda vezeti.

Mit tehetsz, ki segíthet és hova fordulj, ha
gyűlölet-bűncselekmény áldozatává váltál vagy
szemtanúja lettél egy ilyen esetnek? Megmutatjuk, hogyan élhetsz a jogaiddal, és közösen
eljátsszuk a szerepeket, hogy élőben könnyebb
legyen!
A beszélgetést szervezi: Amnesty International
magyarországi csoportja

műhelybeszélgetés gombóc terem
Hűtlenségre ítélve? Az azonos nemű
párkapcsolatok legitimitása
A workshop célja rávilágítani azokra a közkeletű hiedelmekre, miszerint az azonos nemű
kapcsolatok csupán a heteroszexuális kapcsolatok utánzásából állnak, vagy egyszerűen a
szexualitáson alapulnak. Függhet-e a társadalmi
megítéléstől a párkapcsolatokban élők képe
saját magukról?
A beszélgetést szervezi: A Háttér Társaság a
Melegekért Egyesület

egyéb
Rapid Randi fiúknak
A Nagy Ő, a Kis Ő, az Igazi, futó kaland, életed
legjobb szeretője vagy egy jó barát – bármelyiket
megtalálhatod az idei Pride Rapid Randin! Ne adj
mást, csak önmagad! A nagy dolgok kis idő alatt
történnek. Jöjjön rád az ötperc!
Jelentkezés: a rapidrandi@budapestpride.hu
email címen vagy személyesen a helyszínen.
A résztvevők létszáma limitált: 16 fő
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j ú l i u s 4 ., s z e r da

bálint ház 16:00

pepita ofélia bár 19:00

műhelybeszélgetés macesz terem
Meleg ázsiai srácok élete Budapesten
– duplán idegen?

egyéb
Rapid Randi lányoknak

A műhelybeszélgetés célja a meleg ázsiai
fiúkkal szemben megfogalmazott sztereotípiák
ledöntése és helyesbítése. Vajon melegként és
ázsiaiként duplán sújtják őket az előítéletek?
Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük? Mi a
közös bennünk?
A beszélgetést szervezi: Tran Minh Tri

+6
FILM

műhelybeszélgetés gombóc terem
Visegrádi négyek: kelet-európai
örökséggel Nyugat-Európa felé
Lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok. Men�nyire hasonlítunk egymásra? Miben különbözünk
egymástól? Mi a szexuális kisebbségek szerepe a
közép-európai társadalomban? Hogyan viselkedik a többségi társadalom? Kérdések és válaszok
az európai integráció tükrében.
A beszélgetést vezeti: Gordos István

bálint ház 18:00
műhelybeszélgetés macesz terem
Ne hagyd magad, élj a jogaiddal! –
jogtudatosság-fejlesztő workshop
A workshop célja a tudatosság, jog- és érdekérvényesítő képesség növelése, a vonatkozó jogszabályok közérthető megismertetése. Interaktív
feladatok és pszichodráma-módszerek révén
tesszük alkalmassá a résztvevőket a diszkriminatív helyzetek felismerésére és kezelésére.
A beszélgetést szervezi: Háttér Társaság a
Melegekért Egyesület

A Nagy Ő, a Kis Ő, az Igazi, futó kaland, életed
legjobb szeretője vagy egy jó barát – bármelyiket
megtalálhatod az idei Pride Rapid Randin! Ne adj
mást, csak önmagad! A nagy dolgok kis idő alatt
történnek. Jöjjön rád az ötperc!
Jelentkezés: a rapidrandi@budapestpride.hu
email címen vagy személyesen a helyszínen.
A résztvevők létszáma limitált: 16 fő

pepita ofélia bár 21:00
egyéb
Open Mic! – Szabad Mikrofon Est!
Ha szívesen megmutatnád tehetségedet, fellépnél egy dallal, verssel vagy bármilyen előadással, neked is itt a helyed! Lehetsz amatőr vagy
profi, zenész, táncos, illuzionista, humorista vagy
csak színpadfüggő! A legjobb előadást belépőjeggyel díjazzuk, amit a fesztivál egyik buliján
használhattok fel! Gyertek!
Jelentkezni az openmic@budapestpride.hu
címen tudtok, vagy a helyszínen 20 órától!

other
Open Mic Night!
If you are up for showing your talent, perform a
song, recite a poem or just be awesome on stage,
Open Mic is the event for you! You can be amateur
or professional, a singer, dancer, stand up
comedy star or just addicted to stage! The best
performance will be awarded with free tickets
you can use at any party during the Pride week.
Sign up on the spot from 8pm or send an email to
openmic@budapestpride.hu.

műhelybeszélgetés gombóc terem
Kinn is vagyok, benn is vagyok...
Kifelé, vagy csak magunknak készítsünk meleg
médiát?
Szükséges és lehetséges kommunikációs stratégia-váltás a jelen magyar viszonyai között?
Hol bujkál az utánpótlás-nemzedék?!
A beszélgetést szervezi: Tilos Rádió
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18:30 Odeon: A tökéletes család (lásd 14. oldal)

bálint ház 18:00

műhelybeszélgetés macesz terem
Meleg szemmel – közönségtalálkozó,
avagy „akasztják a hóhért”!

műhelybeszélgetés gombóc terem
Ismerkedés és párkapcsolat LMBTQkörökben – önismereti workshop

Beszélgetés a Szimpozion Egyesület népszerű
videoblogjának állandó szereplőivel: Banach
Nagy Milánnal és Tóth G. Zsolttal. Beszélgetünk a Meleg szemmel megszületéséről, az
eddigi tapasztalatokról, a jövőbeli tervekről, s
kíváncsiak vagyunk, milyen ötleteitek vannak a
videobloghoz.

A workshop önismereti lehetőséget biztosít,
és fókuszában az ismerkedés, a párkapcsolati
működés és annak melegséggel kapcsolatos
aspektusai vannak. Ezt aktív részvételre építve,
különböző játékos gyakorlatokkal, tréning jellegű
elemekkel közelítjük meg.

A beszélgetést vezeti: Hanzli Péter

műhelybeszélgetés gombóc terem
A magyar LMBT-történelem
ellentmondásos személyiségei
Antiszemita nagyasszony, macsó lányszédítő,
tanyasi bérgyilkos, kurucvers-hamisító. A
melegtörténelem feddhetetlen alakjai mellett
ritkán idézzük fel az arcképcsarnok ambivalensebb figuráit: Tormay Cécile, Vay Sándor, Pipás
Pista stb.
Résztvevők: Benkő Krisztián, Borgos Anna,
Kurimay Anita, Takács Judit
Szervező: Labrisz Leszbikus Egyesület

Trafó 17:00
kerekasztal-beszélgetés
Konzervativizmus és szexuális
orientáció
Konzervatív világnézetű közszereplőkkel és
LMBTQ-aktivistákkal/szimpatizánsokkal
beszélgetünk a konzervatív értékrend és az eltérő
szexuális orientációk összeegyeztetésének lehetőségeiről vagy éppen összeférhetetlenségéről.
A program célkitűzése társadalmi párbeszédet
indítani az LMBTQ-aktivizmus és a mainstream
politikai gondolkodás között, feltárva a konzervatív táboron belüli véleménykülönbségeket, ezzel
árnyalva a mainstreamről alkotott képet is.

bálint ház 18:00
műhelybeszélgetés
macesz terem
Bikeszexuális: vegán csináldmagad szexuális segédeszközök
újrahasznosított bringaalkatrészekből

A beszélgetést vezeti: Czikora Dávid és Kertész
Katinka

pepita ofélia bár 19:00

+6
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színház
Áttűnések: Improvizációs Színház
„Társulatunk tagjai nagyrészt pszichológusok, de akad köztünk tanár, asztalosmester,
tanácsadó, médiaszakértő is. Hasonlók vagyunk
abban, hogy színházi működésünket mindan�nyian egyfajta szolgálatnak tekintjük: lehetőséget nyújtunk nézőinknek arra, hogy személyes
hangulataikat, történeteiket elmesélhessék,
majd az általunk előadott playback-improvizáció segítségével egyedi módon újra átélhessék
azokat. Különleges térben történik mindez,
ahol közönség és társulat együtt hozza létre a
színházi előadást. Amikor a színészek rögtönzéses játéka a színpadról tükröt tart a történetét
elmesélő néző elé, létrejön a playbackhatás – ez
a szimbolikus „visszajátszás” teremti meg a
befogadó számára saját érzései, sorsa átértékelésének esélyét.”
További információk a társulat honlapján:
attunesek.hu

café vis major 19:00
játék
Pikk Dáma Játékest
Lépj be a Pikk Dáma bűvkörébe, várnak a kártyapaklik, a táblajátékok, a kocka el lesz vetve – ha
te is akarod. Römi? Racing Demon, a sokak által
kedvelt villámgyors társas pasziánsz? Rikiki?
Kanaszta? Solo? Activity? – nem leszel egyedül,
játsszunk együtt!

Készíts harnesst (hámot felcsatolandó dildóhoz),
nyakörvet, ostort vagy csak ékszert, karkötőt
elhasznált bringaalkatrészekből, egyszerű
technikákkal, hogy épp olyan piszkos, olcsó és
környezetbarát legyen a szexuális életed, amen�nyire szeretnéd!
Belépés: csak nőknek és transzneműeknek

j ú l i u s 5 ., c s ü tö r tö k

bálint ház 16:00

20:30 Odeon: Férfiként meghalni (lásd 9. oldal)
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j ú l i u s 6 ., p é n t e k

bálint ház 16:00
műhelybeszélgetés macesz terem
A szexuális orientáció és a
transzszexuálisok
Hogyan is működik a szexuális irányultság,
amikor valaki transzszexuális? Változhat-e az
orientáció a nemváltás után? Elfogadják és
befogadják-e az LMB közösségen belül a meleg,
leszbikus, biszexuális transzokat?
Az ismerkedés lehetőségeiről, nehézségeiről
beszélgetünk transzszexuálisokkal.
A beszélgetést szervezi: TransVanilla Egyesület

+7
FILM

műhelybeszélgetés gombóc terem
Coaching és szupervízió mint hivatás
– személyiségfejlesztés az LMBTközösség szolgálatában
A workshop témája az LMBT-közösség tagjainak
coachingja, vagyis a szakmai, hivatásszemélyiség gondozása, annak speciális dinamikái,
aktualitása és hatásai. Cél, hogy a résztvevők
saját élményeik alapján felismerjék ennek alkalmazhatóságát az LMBT-közösségen belül.
A beszélgetést vezeti: Mányai Márton

bálint ház 17:00
workshop theater
Recent LGBTQ-related changes in
Hungary
If you would like to have a better understanding
of the recent LGBTQ-related changes in Hungary
and hear some practical advice about the
Budapest Pride March, you are more than
welcome to our workshop.

Közösen feltérképezzük a biszexualitás témáját
a magyar LMBT-közösségen belül és kívül,
beszélgetünk a biszexuális identitásról, illetve
a biszexuálisokkal kapcsolatos élményekről és
elméletekről.
A beszélgetést vezeti: Kis Kata és Turai Kati

bálint ház 19:00
vallás kohn terem
A Mozaik Közösség Nyílt Alkalma
LMBT-ként élni a keresztények között és
keresztényként az LMBT-közösségben? Hogyan
lehetséges ez? Mik ennek az örömei és nehézségei? Ha beszélgetnél erről, és megismernél
egy LMBT-emberek számára nyitott keresztény
közösséget, akkor szeretettel várunk, légy bármilyen világnézetű vagy szexuális irányultságú.

műhely színházterem
Transzparenskészítő workshop
Jó a szöveged?! :) Gyere, csináld velünk a transzparensedet a felvonulásra! Festék, ecset, stencil,
jó társaság, móka, kacagás lesz! Transzparenst,
pólót és bármit, amire festeni, rajzolni akarsz,
hozz magaddal! Ha csak kíváncsi vagy, akkor is
gyere el, hátha a te fejedből pattan ki a legtutibb
szlogen! További „alapanyagokat” (festék stb.) is
szívesen fogadunk!

orfeum 22:00
buli
MEN’S Pride 2012
Műsor: 00:30
Belépő: éjfélig 1000 HUF, éjfél után 1500 HUF

bálint ház 18:00

téli kertem 22:00

műhely macesz terem
Trans/ex/lation

buli
WOMEN’S Pride 2012

Egy valós társkeresős szövegekből készült
színházi előadás mentén a különböző nyelvi
regiszterekben megvalósuló (non)verbalitással a
műhely célja, hogy a szövegeken és helyzeteken
keresztül találkozzunk különböző társadalmi és
nemi szereplehetőségekkel, illetve azok felvállalásának lehetőségeivel és problémáival.
A beszélgetést szervezi: A Queer Kiadó és a
Transfjúz Társulat
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műhelybeszélgetés gombóc terem
Biszexek vagy nem? Beszélgetés a
biszexualitásról érintetteknek és
barátaiknak /ellenségeiknek

Az évek óta hatalmas sikernek örvendő fesztivál
csajbuli, az Ösztrosokkal közös szervezésben,
két szinten! A fenti részen halk zene mellett
elvonulós-beszélgetős hangulat, a mélybe alámerülve fergeteges buli vár!
Talpalávaló: Club dance, Top 40, Pop Divas, a
70-es/80-as/90-es évek diszkólázával fűszerezve.
A rezidens zenefelelős mellett a vendég DJ-k
dj kimchi & dj fünke (HOLALO)
Belépő: éjfélig 1000 HUF, éjfél után 1500 HUF

dürer kert 22:00

egyéb
Jóga mindenkinek

buli
Rainbow Party 2012

Lazulj el a pénteki bulik után és nyújtsd el magad
a felvonulás előtt! A Budapest Pride jógaalkalmán Medvegy Gergely vezető jógaoktató
irányításával vehetsz részt egy felejthetetlen
jógaélményben. Ha még nem próbáltad, itt a
kiváló alkalom, ha pedig tapasztalt jógázó vagy,
segítünk a további fejlődésben. Csak egy kényelmes ruhára és jó hangulatra van szükséged!

Tűzzsonglőr-show, kivetítők, szabadtéri és
beltéri buli párhuzamosan, italakciók, pingpong...

A részvételhez előzetes regisztrációhoz szükséges a joga@budapestpride.hu email címen.

bálint ház 11:00
vallás színházterem
LMBTQ-barát zsidó istentisztelet
Először a Budapest Pride történetében három
befogadó zsidó hitközség kiáll a meleg közösség
mellett egy hagyományos szombat reggeli, sábát
sáchárit szertartás keretében.
Az esemény nyilvános; zsidókat, LMBTembereket és barátaikat egyaránt várjuk! Férfi
vendégeinket fejfedő viselésére kérjük, női résztvevőinket bátorítjuk erre.

Ismét eltelt egy év, és elérkezett az év legjobb
LMBTQ-bulija, mely egyben a Budapest Pride
Film- és Kulturális Fesztivál szombati partyja.
A Firemagic tűzzsonglőrcsoport a kerti részben
improvizatív előadással várja a vendégeket a buli
első felében – érkezz korán, hogy részese légy a
tüzes élménynek!

j ú l i u s 7., s zo m bat

kék lótusz központ 11:00

A nagyteremben: Dj Nyeste (Club Dance, a
legkedveltebb partyslágerekkel), vizuálfelelős
VJ SeNoN!
A kertben: DJ misterlady & DJ cyborgmonkey –
Pop dance
Italakciók:
Soproni sör, korsó: 340 HUF
Vodka (Kalinka) + narancs 650 HUF
Fütyülős 4 cl 350 HUF
Belépő: éjfélig 1000 HUF, éjfél után 1500 HUF
Támogatójegy: 3000 HUF (tartalmaz egy választott koktélt)

A szertartást vezetik: Langer Ármin és Pollák
Ariel
Támogatók: Bét Orim Reform Zsidó Hitközség,
Dor Chádás Közösség, Szim Salom Progresszív
Zsidó Hitközség

városliget / city park 13:30
felvonulás
Piknik és Budapest Pride Felvonulás

march
Picnic and Budapest Pride March

13:30 – 16:00: Piknik a Városligetben
16:00: Indulás a piknik helyszínéről
16:00 – 18:00: Felvonulás
18:00: Záróbeszéd a Kossuth térnél
18:30: A felvonulás vége

1:30pm–4:00pm: Picnic in City Park
4:00pm: Departure from picnic area
4:00pm–6:00pm: March
6:00pm: Closing speech at Kossuth Square
6:30pm: End of the march

Már kora délután érdemes a Városligetbe ellátogatni, hiszen együtt piknikezhetünk, lesznek zenei
fellépők, beszédek és civil faluval is készülünk. A
felvonulásra a piknik helyszínétől indulunk zenével,
kamionokkal, zászlókkal, lufikkal, több ezren!

You can already head over the City Park in
the early afternoon, where the picnic, music,
speeches, and tabling will begin at 1:30pm. The
march will kick off from the picnic area, and we’ll
leave City Park with music, floats, flags, balloons,
and a couple thousand people!

A piknik keretében beszédet mond többek között
Robert Biedroń, Lengyelország egyetlen nyíltan
meleg parlamenti képviselője, Sophie in’t Veld, az
Európai Parlament LMBT-Intergroupjának egyik
alelnöke és Clare Dimyon, brit leszbikus aktivista,
az LMBTQ-jogok egyik élharcosa a régióban. A
beszédek között a hangulatról a PECA zenekar,
a Szilvási Gipsy Folk Band, a Sheket és Bérczesi
Róbert gondoskodnak.
A pikniken lévő civil faluban találkozhatsz és beszélgethetsz a hazai LMBTQ-szervezetek és más emberi

Speakers during the picnic include Robert
Biedroń, Poland’s only openly gay member of
parliament; Sophie in’t Veld, the vice-president
of the LGBT Intergroup of the European Parliament; and Clare Dimyon, British lesbian activist
for LGBTQ rights across the region. In between
speeches, bands will be performing, including PECA zenekar, a Szilvási Gipsy Folk Band, a
Sheket és Bérczesi Róbert.
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jogokkal foglalkozó csoportok munkatársaival és
önkénteseivel. Megismerkedhetsz munkájukkal,
tájékozódhatsz, és csatlakozhatsz kampányokhoz,
megtudhatod, hogyan segítheted munkájukat.

HELYSZÍN
A piknik helyszíne: Városliget. Az Olof Palme sétány
és a Paál László út találkozásánál lévő füves terület.
A felvonulás tervezett útvonala: Városliget –
Andrássy út – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca
– Kossuth tér.
FONTOS: A tömeghez csak a piknik helyszínénél
tudsz csatlakozni, az indulás után már nem, így
kérünk minden érdeklődőt, hogy 16:00 előtt érkezzen! A piknik helyszíne megközelíthető a 70-es,
74-es, 75-ös és 79-es trolival, a 30-as, a 30A-s és a
230-as busszal.

HOGYAN KÉSZÜLJ A FELVONULÁSRA?
Mindenekelőtt lelkesedéssel! Gyere barátaiddal,
pároddal, családtagjaiddal!
Hozz magaddal szivárványszínű zászlót/ napernyőt,
transzparenst, sípot, dudát, dobot, lufit! Számítunk
a hőségre, így ne felejts el naptejet, sapkát és megfelelő mennyiségű vizet hozni magaddal!
A Budapest Pride Pikniket és Felvonulást a rendőrség biztosítja. A felvonulók biztonsága érdekében a beléptetőkapukon ellenőrzünk mindenkit:
megnézzük a táskákat, csomagokat. A beléptetés
időigényessége miatt megértésedet és türelmedet
kérjük.
Kérünk mindenkit, hogy a piknik és a felvonulás
ideje alatt tartózkodjon a törvénybe ütköző magatartástól. Tilos szúró-vágó eszközt, fegyvert és a testi
épség megsértésére alkalmas egyéb eszközt a rendezvényre hozni. A felvonulást nyíltan ellenzőktől,
illetve az azt megakadályozni kívánóktól megtagadjuk a belépést.
A piknik és a felvonulás ideje alatt, ha bármilyen
kérdésed lenne vagy problémád adódna, keresd a
Budapest Pride rendezőit vagy önkénteseit, akik feliratos láthatósági mellényt fognak viselni. Kérünk,
fogadd meg, amit ők tanácsolnak vagy kérnek a
rendezvény ideje alatt.
Ne felejtsd: a felvonulás előtti napon transzparenskészítő összejövetelt tartunk a Bálint Házban 18
órától, ahova várjuk ötleteidet, számítunk kreativitásodra, és közösen készíthetjük el a feliratokat
másnapra!

LOCATION
Picnic: City Park, grassy area at the intersection
of Olof Palme sétány and Paál László út.
Route of the march: Városliget – Andrássy út –
Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth
tér.
IMPORTANT: You can only join the march at the
picnic meeting spot, and not after the march
begins, so please show up before 4:00pm. You
can reach the picnic area by trolley (70, 74, 75, 79)
or bus (30, 30A, 230).

HOW TO PREPARE FOR THE MARCH?
Most importantly, bring your enthusiasm! Come
with your friends, partners, and relatives!
If you can, bring rainbow flags, umbrellas, or
parasols, as well as banners, whistles, drums,
and balloons! The weather is expected to be hot,
so don’t forget to bring some sunscreen, a hat,
and water.
The police are responsible for ensuring the
security of the Budapest Pride March and picnic.
In the interest of marchers’ safety, we will set
up a security check-point at the picnic entrance,
where we will inspect everyone’s bags before
allowing entrance to the picnic area. We know
this may be a time-consuming process, and we
appreciate your understanding and patience.
Please refrain from illegal behavior during the
picnic and march. It is illegal to bring sharp
objects, weapons, and any tools that may cause
bodily harm to the event. We will prevent entrance
to counterprotesters and those attempting to
obstruct the event.
If you have any questions or problems during
the picnic or march, please turn to a Budapest
Pride organizer or volunteer, who will be visible in
marked vests. Please follow any instructions they
provide during the event.
Don’t forget – the day before the march we will be
holding a banner-making workshop at Bálint Ház
(1065 Budapest, Révay utca 16.) at 6:00pm. Bring
your ideas and creativity!

Számítunk Rád, segíts Te is a piknik és a felvonulás
lebonyolításában!

We’re counting you to help make this year’s picnic
and march go smoothly!

1.

1.

Join our team. We need at least 100 volunteers for the picnic and march. Sign up at
volunteer@budapestpride.hu.

2.

Share the Facebook event on your newsfeed, on your wall, and with your friends.
Invite your friends and family to join on
July 7!

2.
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During the tabling for nonprofit organizations,
you can meet and talk to local LGBTQ organizations and other human rights groups. Learn
about their work, ask questions, join ongoing
campaigns, and find out how you can help.

Csatlakozz hozzánk, szükségünk van
legalább 100 önkéntesre a beengedésnél,
a piknik lebonyolításában és a felvonulás
kíséreténél. Jelentkezz Te is az onkentes@
budapestpride.hu címen!
Oszd meg az eseményt a Facebookon a hírfolyamodon, a faladon, az ismerőseiddel, és hívd
el a barátaidat és családtagjaidat július 7-re!

A programot folyamatosan frissítjük honlapunkon
és Facebook-oldalunkon is.

For continuously updated information about
festival events, check the Budapest Pride website
and Facebook page.

Találkozunk július 7-én!

See you on July 7!

margitszigeti nagyrét 14:00

túra
Vándormások gyalogtúra

egyéb
Labrisz Csiknik

A sokszínűség fesztiváljának tisztelgő
hetero(barát) LMBTQ-gyalogtúra a Visegrádihegységben.

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, játs�szunk vagy egyszerűen csak pihenjünk, lazuljunk
együtt!

Találkozás: 8 óra 45-ig Budapest, Batthyány tér
HÉV-állomáson, a vágányok végénél
Útvonal: Pomáz, Híd > Gyopár-forrás > Kis-Csikóvár > Lajos-forrás > Kármán-forrás > Bükköspatak > Öreg-nyílás-völgy > Pilisszentlászló >
Lepence-völgy > Lepencefürdő.
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batthyány téri hév 08:45

Túravezető: Gazsi (06-30/210-23-29)

bálint ház 18:00
fiumei úti sírkert 13:00

műhelybeszélgetés
Fesztivál After

egyéb
Kertbeny Károly síremlékének
megkoszorúzása

Megint eltelt egy év és ez a hét is. Van véleményed az elmúlt hétről? Gyere és beszélgess a
szervezőkkel, hogy a lehető legtöbbet tudhassunk
meg gondolataidról, és te is megismerhesd, hogy
mi minden történt a héten, és hogy mit gondolnak
a fesztivál szervezői.

Idén 10 éve, hogy 2002. június 29-én közadakozásból állított síremléket a magyar LMBTközösség Kertbeny Károlynak (1824–1882), a
magyar származású írónak, műfordítónak,
tizenkilencedik századi melegjogi aktivistának, a
homoszexuális szó megalkotójának. A Kerepesi
temetőben álló gránitoszlopot, mint minden
évben, idén is megkoszorúzzák az LMBTegyesületek és magánszemélyek. Gyere el Te is,
tisztelegni Kertbeny Károly emléke előtt!

+8
FILM

17:00 Kino kisterem: Hétvége (lásd 11. oldal)

20:30 Zárófilm: Szauna Párizsban (lásd 8. oldal)

francia intézet 19:00
koncert
Kamarazenei koncert
A fesztiválhét zárásaként gyere el és hallgasd
meg a Continuo reneszánsz és barokk zenéket
bemutató komolyzenei koncertjét. Az együttes Lovas Tamás zenekari művész vezetésével
alakult több mint tíz éve. Az állandó hangszeres
(bőgő, fuvola, hegedű, cselló) tagok mellett jelen
vannak tehetséges fiatal énekesek is. Az együttes
az utóbbi években Európa-szerte számos helyen
koncertezett: Krakkóban, Varsóban, Stockholmban, Bécsben és Londonban, kulturális, nemzetközi és privát rendezvényeken egyaránt.
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A család melege – LMBTQemberek a családban 22
A gyermekvállalás lehetőségei melegként Magyarországon – egy műhelysorozat
tapasztalatai 22
A magyar LMBTtörténelem ellentmondásos
személyiségei 25
A Mozaik Közösség Nyílt
Alkalma 26
A szexuális orientáció és a
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Színház 25
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Az önelfogadás és a
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B terv 10
Coaching és szupervízió mint
hivatás – személyiségfejlesztés az LMBT-közösség
szolgálatában 26
Csókolj meg 10
Elvis és Madona 10
Felhőszakadás 11
Férfiként meghalni 9

Fesztivál After 29
Harcsa Veronika – Gyémánt
Bálint duó koncert 22
Hétvége 11
Húr 11
Hűtlenségre ítélve? Az
azonos nemű párkapcsolatok
legitimitása 23
Irodalmi beszélgetés a
felvonulások története
kapcsán 22
Ismerkedés és párkapcsolat
LMBTQ-körökben – önismereti workshop 25
Jan kalauza kezdőknek 12
Joe + Belle 12
Jóga mindenkinek 27
Kamarazenei koncert 29
Kertbeny Károly síremlékének megkoszorúzása 29
Kinn is vagyok, benn is
vagyok... 24
Konzervativizmus és szexuális orientáció 25
Körülmény 9
Labrisz Csiknik 29
LMBTQ-barát zsidó
istentisztelet 27
LMBTQ-könyvesbolt 5
Még négy év 12
Megnyitó 21
Meleg ázsiai srácok élete
Budapesten – duplán
idegen? 24
Meleg szemmel – közönségtalálkozó, avagy „akasztják a
hóhért”! 25
MEN’S Pride 2012 26
Mit tegyél, ha gyűlöletbűncselekmény áldozata
lettél? 23
Ne hagyd magad, élj a
jogaiddal! – jogtudatosságfejlesztő workshop 24

Nemi határsértők:
genderqueer identitások 23
Nyitóparti 21
Open Mic Night! 24
Open Mic! – Szabad Mikrofon
Est! 24
Parádé 8
Párkapcsolati erőszak
leszbikus és meleg
kapcsolatokban 23
Picnic and Budapest Pride
March 27
Pikk Dáma Játékest 25
Piknik és Budapest Pride
Felvonulás 27
Rainbow Party 2012 27
Rapid Randi fiúknak 23
Rapid Randi lányoknak 24
Recent LGBTQ related
changes in Hungary 26
Rémálom luxuskivitelben 13
Rómeók 13
Sightseeing tour by bike 23
Szauna Párizsban 8
Szépség 9
Texas a tengernél 13
Tomboy 14
Trans/ex/lation 26
Transzparenskészítő
workshop 26
Űrlény vagyok, de hódítani
akarok 14
Valaki kell nekem is 19
Vándormások gyalogtúra 29
Vége 19
Visegrádi négyek: keleteurópai örökséggel NyugatEurópa felé 24
WOMEN’S Pride 2012 26
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A kiadványt tervezte és szerkesztette: Nagy Szilvia
Kiadja a Pesti Est Kft., az Est Media csoport tagja
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