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Partnereink  

Köszöntő

Köszöntő 

A 22. Budapest Pride LMBTQ Fesztivál programfüzete, amit most a kezedben tartasz, 
szimbolikus jelentéssel bír és ezáltal különleges erőt rejt magában. Ugyanis az idei 
fesztivál programjainak döntő többségét, egész pontosan 49 programot a közösség 
tagjai, civil szervezetek, informális csoportok szervezik. Ez a lelkesedés és tenni aka-
rás egyértelműen jelzi, hogy az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és 
queer) közösség számára fontos érték ez a tíz napos fesztivál és a több évtizedes múl-
tú LMBTQ mozgalom.

Az elmúlt évben igyekeztünk pontosabb képet kapni arról, hogy milyen kérdések, 
problémák foglalkoztatják az LMBTQ embereket és milyen a  többségi társadalom  
hozzáállása mindehhez. Közvélemény-kutatásainkból világosan kiderült, hogy a kire-
kesztő családfogalom, tehát a házassághoz való jog hiánya és a gyermekvállalás  
nehézségei, valamint a sértő és megalázó politikai közbeszéd különösen felháborít-
ja kö zösségünk tagjait. Ezek kapcsán 2016-ban egy asztalhoz ültettük a parlamenti 
pártokat, nyilvános beszélgetést és szabadegyetemet szerveztünk. és számtalan  
helyen felszólaltunk, hogy az LMBTQ emberek látszólagos engedélyek helyett valódi 
szabadságot szeretnének életük minden területén.

A többségi társadalom elfogadó hozzáállása az elmúlt években, ha lassan is, de növe-
kedni látszik. Novemberi közvélemény-kutatásunk szerint 46 százalékuk támogatja, 
hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe és 36 százalékuk a házas-
sági egyenlőséget is elérhetővé tenné számukra. Mindez bizakodással tölt el minket, 
és erőt ad ahhoz, hogy folytassuk a munkát egy elfogadó és az LMBTQ emberek szá-
mára is szabad társadalomért.

Idei mottónkkal szeretnénk felhívni a  figyelmet arra az igazságtalan, hamis képre, 
amely egyébként nem csak az LMBTQ közösség tagjainak jelenét mutatja. “Szabad-e 
vagy?” Amikor másokhoz képest neked csak egy bizonyos határig engedik, hogy éld 
a saját életed? “Szabad-e vagy?” Amikor félsz előbújni, vagy elutasítást, bántalmazást 
kapsz azért, mert nem akarsz tovább hazudni önmagadról? “Szabad-e vagy?” Amikor 
Téged zárnak körbe, és nem azokat, akiknek a  gyűlölet a  válaszuk a  szeretetre? 
Szeretnénk hát arra buzdítani mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk az úton, amely 
a szabadságoz vezet, ahhoz a szabadsághoz, amelyben hiszünk és amit MINDEN em-
ber megérdemel. Gyere el minél több programra, és ne maradj le a július 8-ai felvonu-
lásról sem. Találkozzuk a Kossuth téren délután 3 órakor!  

A Budapest Pride szervezőcsapata

Ez itt a te 
helyed 

támogatóként

Ez itt a te 
helyed 

támogatóként

Anyagi támogatóink

Támogasd munkánkat egy sms árával! 
Küldd a 87-es kódot a 13600-as számra és támogass minket 250 forinttal.
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A fesztivál rendezvényeire, ha 
a programleírás másképp nem jelzi, 
a belépés ingyenes. Adományozni 
a fesztivál minden helyszínén 
lehetőségetek van, keressétek 
önkénteseinknél adománydoboza-
inkat!  Az ebből beérkező összeget 
a Budapest Pride programjaira 
fordítjuk. 

A programváltoztatás jogát 
fenn tartjuk.  

A rendezők megtagadhatják 
a belépést a fesztivál értékeit 
nyíltan ellenzőktől. Továbbá 
a rendezvényeken elhangzottak 
nem feltétlenül tükrözik 
a Budapest Pride szervezőinek 
álláspontját.

Entrance to the events of the 
festival, if not otherwise indicated 
in the event description, is free of 
charge. We thank you for any 
donations, they will contribute to 
the organization of Budapest 
Pride events. Look for our 
donation boxes at the festival 
events! 

We reserve the right of changing 
the programme.

Organizers can deny entrance to 
those publicly opposing the values 
of the festival. Statements made 
at the event do not necessarily 
reflect do not necessarily reflect 
the views of the organizers of the 
Budapest Pride.

Helyszínek

A Holdudvar utáni első nagy rét (1138 Budapest, Margitsziget)

Anker’t (1061 Budapest, Paulay u. 33.)

AppArtMan LakáSzínház (1055 Budapest, Jászai Mari tér, a vendégek  
 a regisztráció után, e-mailben kapják meg  
 a pontos címet.)

Art+ Cinema (1074 Budapest, Erzsébet körút 39.)

Átrium Filmszínház (1024 Budapest, Margit körút 55.)

Auróra (1084 Budapest, Auróra utca 11.)

Bem Mozi (1024 Budapest, Margit körút 5.)

Dürer kert (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)

Dzzs Bár (1072 Budapest, Nagydiófa utca 32.)

Erzsébet téri szökőkút (1051 Budapest, Erzsébet tér)

Fekete Kutya (1074 Budapest, Dob utca 31.)

Gödör Klub (1061 Budapest, Király utca 8-10.)

Gólya (1083 Budapest, Bókay János utca 34.)

Háttér Társaság irodája (1132 Budapest, Csanády utca 4/b)

IMPRÓ - kreatív töltőállomás (1066 Budapest, Ó utca 4.)

Jurányi Ház, Tünet Stúdió  1027 Budapest Jurányi u. 1.

Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)

Kalicka Bisztró (1077 Budapest, Rottenbiller utca 32.)

Kőleves (1075 Budapest, Kazinczy utca 41.)

Közép-Európai Egyetem (CEU) (1051 Budapest, Nádor utca 9.)

Közkincs Könyvtár  (1088 Budapest, Rákóczi út 11. 1. em., 125. kapucsengő)

Milestone Intézet  (1062 Budapest, Bajza u. 44.)

Macska  (1084 Budapest, Bérkocsis utca 23.)

Margitsziget (1138 Budapest, Margitsziget)

Mika Tivadar Mulató (1075 Budapest, Kazinczy utca 47.)

Mozaik Zsidó Közösségi Hub (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)

Mozsár kávézó (1065 Budapest, Nagymező utca 21.)

MÜSZI (1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.)

On-Liberty Szabadelvű Gondolkodásért Alapítvány klubhelysége  
 (1062 Budapest, Aradi utca 40.)

Szentkirályi utcai táncterem (1088 Budapest, Szentkirályi utca 22-24.,  
 kapucsengő: „tégy az emberért!”)

Tesla (1075 Budapest, Kazinczy utca 21.)

VanSör (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 5.)

Why Not Cafe and Bar (1056 Budapest, Belgrád Rakpart 3-4.
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A 22. Budapest Pride Fesztivál megnyitóján a hazai kulturális élet szereplői, illet-
ve az LMBTQ közösség aktív képviselői működnek közre.

A szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében 
Nagy Szilvia elnök mond beszédet. Amerikanisztika 
szakos bölcsész, webfejlesztő, grafikus, kiadványszer-
kesztő és dj. Az Ösztrosokk leszbikus buli egyik alapító-
ja, DJ-je. 2007 óta a Budapest Pride szervezője, 2012-
től a  Szivárvány Misszió Alapítvány kuratóriumának 
elnöke.

A fesztivál nyitóbeszédét Székely Krisztától  hallhatjuk. 
A Katona József Színház rendezője nem először vállal sze-
repet a Budapest Pride Fesztiválon, 2015-ben már szere-
pelt egy videóban, ahol személyes történeteit osztotta 
meg velünk. Művészi munkájának alapfeltétele a  színé-
szek és a kreatív csoport kiváló együttműködése és a po-
litikailag fontos témák előtérbe helyezése – úgy mint a nők 
helyzete a társadalomban.

A rendezvény házigazdája Bánfalvi Eszter színésznő. 
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen zenés-színész 
osztályban végzett, játszott a  HOPPart társulatban, 
majd az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház társula-
tában, 2014 őszétől pedig a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház tagja. Éppen öt éve, 2012-ben a Budapest Pride 
felvonulás egyik beharangozó videójában elmondta, 
“Nem vagyok hajlandó a gyűlölet és a kirekesztés prédá-
jává válni.”

Felszólal Parti Nagy Lajos, a  kortárs magyar irodalom 
egyik legjelentősebb nyelvművésze, emblematikus alak-
ja. Kossuth díjas költőként, próza- és drámaíróként, illet-
ve műfordítóként is meghatározó helyet foglal el nap-
jaink magyar irodalmában. Műveinek és díjainak fel - 
sorolására nem elég ez a 400 karakter. 2012-ben megtil-
totta a Magyar Rádió számára, hogy játsszák a műveit, 
ezzel tiltakozva a „hatalom által einstandolt, szócsövesí-
tett” médiumok ellen.

Beszédet mond Vay Blanka, aki 2002 óta aktív a magyar 
zöldpolitikában és emberi jogi szerveződésekben. Az 
LMP egyik kezdeményezője, a  Greenpeace szóvivője 
volt. A  legbüszkébb az AVM hajléktalan aktivistáival 
szervezett házfoglalásra. Másfél éve adta fel az elfojtást, 
és jött rá, hogy azért érezte magát mindig is “menthetet-
lenül nyomorultul”, mert transznemű. Azóta nőként él, 
kerékpáros futárként dolgozik, és minden nehézség elle-
nére sokkal jobban érzi magát a bőrében.

Megosztja velünk gondolatait Hegedüs Martin, Pécsen 
élő egyetemista, aki meleg fiatalként fontosnak tartja 
a  vidéki LMBTQ+ emberek láthatóságának növelését, 
ezért a Pécsi LMBTQ Közösség, a PeMeL oszlopos akti-
vistája. Nagy hangsúlyt fektet önmagunk felvállalására 
és az egyéni szabadságtudatra. 2015-ben őszintén be-
szélt melegségének történetéről és szabadságáról 
a Youtube csatornáján, két éve dragqueen-előadóként 
dolgozik.

Minden évben a  megnyitó ünnepségen adják át a  Háttér Társaság díját, ame - 
lyet 2005 óta azok a  személyek nyerhetnek el, akik sokat tettek az LMBTQI 
emberekért.

Június 30., péntek

20:00 Tesla
Budapest Pride 
megnyitó 

Megnyitó
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A beszédek közt Barkóczi Noémi énekel, aki hetedik éve tűnt fel a hazai hálószobapop 
színterén, majd egy rövidebb kihagyás után ismét visszatért a vérkeringésbe. A szö-
vegekben a  tinédzserkori világfájdalmat felváltotta egy filozofáló-lelkiző-elmélyülő 
vonal, némi iróniával fűszerezve. 2011-es ‚Szerda’-ra keresztelt demója után tavaly 
adta ki első albumát ‚Nem vagyok itt’ címmel. A  zenéjében is személyiségfejlődést 
mutató Noémi védjegye a tökéletlenség.

Ötödik évfordulóját ünnepelte idén májusban a kilenc tagú Fran Palermo zenekar, ami-
nek a frontembere és dalszerzője, a cubai-spanyol-magyar származású Henri Gonzo 
most először a  Budapest Pride színpadán is fellép. Az egyébként mediterrán jungle 
rockban és világzenével kevert indieben utazó énekes most egy szál gitárral áll a kö-
zönség elé. Tavaly zenekarával fellépett a Sziget fesztiválon a Magic Mirror színpadán. 
Az esemény regisztrációhoz kötött. További információk honlapunkon.
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2017 legszínesebb és legszabadabb hetét, a Pride-bulikon már megszokott, pörgös 
zenékkel indítjuk, amit idén az Olaszországból érkező Alex Palmieri énekes fog feldob-
ni. A buli hangulatát ezen az estén UV festéssel is felturbózhatod! A  rendezvényen 
befolyó összeget idén is a Budapest Pride Fesztivál szervezésére fordítjuk. Gyere, és 
ünnepelj velünk! Dj-k: llll és Infragandhi, vj: the bakerman.
Belépő: online elővételben 1500 Ft, helyszínen 2000 Ft,  
Online kombinált jegy, ami a Rainbow-ra is érvényes: 3000 Ft

A Nyolcban mindenki szabad! Június 30. és július 9. között az Aurórában állandó talál-
kozási pontot alakítunk ki a Pride hét látogatói számára, különleges szívárványos étel- 
és itallappal készülünk, a kertben fényfestés, videófal és meglepetések a pan tone-
skála minden színárnyalatában, váratlan találkozások, szabadtéri játékok és éj sza - 
kába nyúló beszélgetések a programok között és után.
Nyitvatartás a www.auroraonline.hu oldalon

Idén is egy szivárványbuborékokban úszó közös flashmobbal szeretnénk indítani 
a Budapest Pride hetet. Tarts velünk, fújjunk együtt az elfogadásért!
Egy olyan világban szeretnénk élni, ahol az LMBTQI embereket nem éri hátrányos 
megkülönböztetés, ahol a sokszínűség érték, a szerelem pedig az ami: egy szuper do-
log, amire mázli rátalálni, és amit ér büszkén vállalni! 
Hívjuk fel együtt a figyelmet a Pride-hét fontosságára! 
Buborékra fel!
Szervező: Amnesty International Magyarország és a Kézfogó Flashmob csapata

Foglalkozásainkon perifériára szo-
rult roma fiatalok és képzett zené-
szek játszanak együtt, elő segítve 
a résztvevők pozitív irányú sze-
mélyiségfejlődését. A  zene segíti 
kifejezni érzéseinket, javítja a kon-
centrációt és a tanulásra való ké-
pességet. A Common Vibe önkife-
jezésről, kreativitásról és elfoga- 
dásról szól. Hozzátok magatokkal 
hangszereiteket, hangszálaitokat. 
Ha nincs az sem baj, nekünk van 
egy rakás.
* Akadálymentes mosdó nincs

Június 30., péntek

22:00 Tesla
Nyitóbuli 

Június 30 – július 9.

Július 1., szombat

Auróra

16:00 - 21:40 
Dzzs Bár

18:00 - 18:30 
Erzsébet téri 
szökőkút

Pride Bázis 
az Aurórában 

Bubble Pride 
Flashmob

Common Vibe 
open jam és 
vegán pöri
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Terf? Inklúzív? Transzfób? Ezekről a fo-
galmakról és az ezekhez kapcsolódó 
kérdésekről zajlik a vita a hazai LMBTQIA 
és feminista közösségekben már bő  
egy éve. Ezen a  beszélgetésen hazai 
LMBTQIA szervezetek képviselőivel és 
a közösség tagjaival, érdeklődőkkel be-
szélgetünk közös tereinkről, valamint 
a közösségen belüli vita és kommuniká-
ció stílusáról.
A részvétel regisztrációhoz kötött, 40 
főt tudunk befogadni. info@labrisz.hu

A futás összehoz minket és arra 
ösztönöz, hogy felhívjuk az em-
berek figyelmét a jogi egyenlőség 
fontosságára. Hi szünk abban, 
hogy mindegy, honnan jössz, ki 
vagy és mit csinálsz, mindenkit 
egyenlő jogok illetnek meg. Jobb 
és törődőbb társadalomért küz-
dünk magunk és a jövő generáció 
számára is. Csatlakozz futásunk-
hoz a Margit szige ten, kezdő vagy 
haladó szinttől, futóként vagy 
támo gatóként.

Szerkesszünk Wikipédia-ol-
da lakat együtt, hogy minél 
több leszbikus, meleg, bisze-
xuális, transznemű és queer 
témájú információ legyen el-
érhető közös tudástárunk-
ban. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek 
az LMBTQ történeti vonatkozású Quistapp 
használatába is.
Szervező: LMBT Történeti Hónap (Háttér 
Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület)

„Egy embert szeretni azt jelen-
ti, hogy olyannak látjuk, ami-
lyennek Isten gondolta.” Ez az 
egyenlő méltóság alapja. Ez  
az együttélésünk alapja.
Részletes programleírás a hon- 
la punkon.

A nőiességed melyik részét kell lerombolnod, hogy 
túléld ezt a világot? A nőiesség a bocsánatkérés-
nek mennyiben szinonímája? Ki bántja az embere-
ket, és ki bánt meg téged? Alok Vaid-Menon erre 
keresi a választ a költészetet, stand-up comedy-t, 
drag-et ötvöző per for man szában. Belépő: 1500 Ft 
/ kedvezményes: 1000 Ft

Alok Vaid-Menon: 
Femme in Public

19:00 - 20:30 
Mika Tivadar Mulató

Július 1., szombat

Július 2., vasárnap

Július 3., hétfő

10:30 
Margitsziget 13:00 - 18:00 Háttér 

Társaság irodája Július 3-4. (hétfő-kedd) 17:00 - 21:00 
On-Liberty Szabadelvű Gondolkodásért 
Alapítvány klubhelysége

Run for Rights Wikipédia-szerkesztő 
maraton

International Rainbow Culture konferencia

15:00 - 18:00 
Auróra

LMBQIA  
a T-vel
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A társadalom két kategóriába próbál min-
ket besorolni: férfi vagy nő. Te nem tartozol 
semelyikhez? Esetleg mindkettőhöz? A ket - 
tő közt vagy? Változó a nemi identitásod? 
Ha szeretnél más nem-bináris emberekkel 
találkozni egy biztonságos térben, várunk 
Téged is! Célunk, hogy erősödjön a magyar 
nem-bináris transz közösség. Az ese-
ményre csak nem-bináris emberek jöhet-
nek! A  részvételhez regisztrálj a  nembi-
naris@gmail.com-on. A helyszínt emailben 
küldjük el.

Július 3., hétfő

18:00  

18:00 - 20:00 
Auróra 

Fiú vagy, vagy 
lány? Hm. Nem.

LMBTQI-emberek fokozottan ki vannak té-
ve jogsértések veszélyének a  mindenna-
pokban: a kórházakban, a gyermekvállalás 
terén, vagy épp szórakozás közben. Az 
ilyen helyzetek elkerülése csak félmegol-
dás, és nem is lehetséges: ha a biztonsá-
gérzeted növekszik is, a szabadságod min-
denképpen sérülni fog! A TASZ interaktív formában segít neked abban, hogy felismerd 
a jogsértéseket és tudd, mit lehet tenni. Szervező: Társaság a Szabadságjogokért

Joggal vagy szabad! - LMBTQI-emberek 
jogérvényesítése a mindennapokban

A Háttér Társaság 2016-2017 folyamán kuta-
tást folytatott a  gyermeket nevelő azonos 
nemű párok tapasztalatai, illetve az LMBTQI 
emberek gyermekvállalással kap - 
 csolatos attitűdjeinek feltárásá-
ra. Bemutatjuk a  kutatás ered-
ményeit, és várjuk mindazokat, 
akik szívesen ötletelnek velünk 
a kutatás során azonosított prob- 
lémákra és szükségletekre ref-
lek táló új programok és szolgál-
tatások elindításáról.
Szervező: Háttér Társaság

18:00-20:00 
Bem Mozi

Szivárványcsaládként 
Magyarországon

Katonatiszti család, jogászi karrier, végül a  színpad 
reflektorfénye és a közönség szeretete jutott neki.
Egy mondatba így zsúfolható talán bele Miss Man-
darin, azaz Dr. Tölgyesy Zoltán élettörténete.
A nagyasszony mindezt meg is írta, a készülő köny-
véből részleteket Fullajtár Andrea színésznő olvas fel, 
a szerzővel Dr. Titok beszélget.

Én, Miss Mandarin - Beszélgetés a legrégebben  
pályán lévő magyarországi transzvesztitával  
nemsokára megjelenő könyvéről

19:0O   
Why Not Café
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Két fordulós 90 perces kocsmakvíz vil-
lámkérdésekkel az LMBTQI jogokról a 
múltból és napjainkból. Az esemény so-
rán a résztvevők minimum 4 fős csapa-
tokban küzdhetnek a fődíjért. 
Szervező: Amnesty International

Ha mentális problémákkal élő* LMBTQI ember vagy, gyere el erre az informális és zárt-
körű beszélgetésre! A program célja kicsit megpihenni a Pride-hét közepén, megis-
merni egymást, otthon érezni magunkat egy biztonságos térben! 
A  részvételhez regisztrálnod kell a  lmbtqibiztonsagoster@gmail.com címen. A hely-
színt emailben küldjük el. Várunk Téged is! 
*A minket leíró kifejezésekről örömmel beszélgethetünk az eseményen is!

„A sorozat fő motívuma a transzszexuális test, mely a kettősség állapotában él. Ön-
aktjaimon keresztül próbálom ezt a bezárt és rejtegetett világot feltárni. A zaj, a be-
mozdulás, és a fény kontrasztok teszik teljessé a zavarodott állapotot, mellyel nap mint 
nap küzdelmet folytatok.” A kiállítás megtekinthető július 3 és július 14 között nyitva-
tartási időben, 16 óra és éjfél között.
A kiállítást megnyitja: Kurucz Zsófia,  
Hor váth Balázs Botond. 
Szervező: PeMel - Pécsi LMBTQ Közösség

19:00 Macska

LMBTI kocsmakvíz - Tudsz-e  mindent az LMBTI jogokról

Biztonságos tér 
mentális problémákkal 
élő LMBTQI embereknek

 
Transzmisszió - KETTŐ kiállításmegnyitó

Július 3., hétfő

Július 4., kedd

A harmadik évében járó havi Gólya Slam 
közösségének alapérték a  szólás min-
denkit egyenlően megillető szabadsága 
és egymás meghallgatása. Művészeti 
és más civil szervezetekkel együttmű-
ködve kiállunk és kiáltunk többek között 
fákért, hajléktalanokért és tanárokért. 
Megtiszteltetés, hogy 2015 után idén is 
mi rendezzük a  Pride Slamet. A  Gólya 
Slam állandó szerkesztői: Bíró Dénes és 
Molnár Péter

Angol nyelvű előadásunk során betekintést nyújtunk a feminizmus és az LMBTI alap-
jaiba, történelmébe és mindennapjainkban játszott szerepükbe. Célunk, hogy min-
denkivel megismertessük ezeket a témákat, és eloszlassuk az esetleges tévhiteket. Az 
előadás után egy kötetlen beszélgetésre várunk minden érdeklődőt. 
Szervező: Kosaras Zita és Rékai Krisztina

20:00  Gólya 

10:00-17:30  Auróra

Gólya Pride Slam

LMBTQI és 
feminizmus

18:00-20:00 

19:00 - 20:30  
Anker’t
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“Felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy a homo-
fóbia még mindig létezik, hogy LMBT emberek 
nem élhetnek teljes életet. De a csodát ma-
gunktól kell várni.”  (R. M.)
A melegjogi aktivistát bátorsága és derűje vi-
lágszerte sokak példaképévé tették. Ő 26 éve - 
sen mégis a halált választotta. A Pano Dráma 
alkotócsapata mintegy száz órányi interjúból 
hozta létre a  szó szerinti előadást. Jegyvásárlás: http://atriumfilmszinhaz.hu/ 
jegyek/online-jegyvasarlas vagy az Átrium jegypénztárában. Belépő: 2500/2900 Ft.

szövegkönyv: Garai J. Hárs A., Merényi A.
rendező: Pass A. 
szereplők: Ballér Bianka, Bezerédi 
Zoltán, Botos Éva, Ivanics Tamás,  
Ördög Tamás, Urbanovits Krisztina

PanoDráma: A csodát magunktól kell várni 
Rózsa Milán emlékére

Július 4., kedd

Hagyományos konyhai falvédők mintájára készülő hagyományőrző stílusú de provo-
katív és haladó szellemű, velős transzparensek gyártása a felvonulásra.
Szervező: Cilin / Labrisz Leszbikus Egyesület

„A transzneműség átfogó gyűjtőfogalma mindazon embereknek, akiknek nemi szere-
pe (az ún. gender) valami okból eltér a születéskor többnyire meghatározott biológiai 
nemtől (férfi vagy nő).” - Transvanilla
Na, de mi van a definíció mögött?
A Mentés másként kampány során megismerheted Noé, a  húszas évei végén járó 
transz srác történetét. Élmények, érzések, tapasztalatok, sztorik sokasága, hogy 
megismerjük őt és mindazt, ami a transzneműség fogalma mögött valójában rejtőzik.

Szeretettel hívunk a Mozaik (nyitott, ökumenikus LMBT+) Kö-
zösség nyílt alkalmára!
Krisztus főpapi imájában arra szólít fel bennünket, hogy egyek 
legyünk őbenne a keresztény testvéreinkkel. De mégis, mind-
ez hogyan lehetséges? Vajon fel kell ehhez adni a  felekezeti 
hovatartozásunkat, a saját elképzeléseinket? És mi a helyzet 
a másként gondolkodókkal, a többi felebarátunkkal? Gyere és 
keressük együtt a válaszokat ezekre a kérdésekre! 

19:00  Auróra

Labrisz felvonulók kérték 
- pride transzparensek 
festése

Mentés másként 
- egy transz srác 
története

,,... hogy 
mindnyájan 
egyek 
legyenek” 
(Jn. 17, 21.)

18:30 Közkincs 
Könyvtár

18:30 - 20:00 
Kőleves

Mi van akkor, ha nem hetero és/vagy nem monogám és/vagy 
nem “normális” kapcsolatban élsz, de szeretnél tudatos lenni? 
Az este során megismerheted, hogy miben különbözik a tuda-
tos szexualitás a rekreációs vagy reproduktív szextől. Hogyan 
tegyünk különbséget a saját boldogságunkat akadályozó blokk-
jaink és a vágyaink mögött felsejlő preferenciáink között?

Tudatos szex 
másként 19:00 - 21:00  Anker’t

19:30 Átrium 
Filmszínház

22:00-03:00 
Why Not Café

Azt mondták, hogy a kedd túl korai a mulatsághoz? 
Ugyan már! Elvégre hősként túléltük a Hatefőt! Térj 
be hozzánk és ereszd ki azt a bizonyos gőzt. Na meg 
a hangod! Nálunk a mikrofon, de a hangod hozd ma-
gaddal! Szervező: Why Not Budapest / Vercz Olivér
Italakció: Jagermeister 8 cl – 890 Ft. Asztalt foglalni 
erősen ajánlott!. Tel.: +36 1 780 4545

KaraoKEDD a Why Notban 
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Július 5., szerda

Biblioterápia workshop

Azonosnemű tánc tanítás 
a Charme Hungary-vel

19:00  Auróra

18:00-20:00 
Kalicka 
Bisztró

Az együttműködés határai

Meleg rohamosztagosok, Alien 
szerelmek, roboszexuális házasság 
- LMBTQ kérdések a science fiction világokban 

19:00  Auróra

19:00-20:30  
Szentkirályi utcai 
táncterem

A biblioterápiában a könyv és a segítő jelleg egyszerre van je-
len. A csoportban olyan szövegekkel dolgozunk, melyek segít-
séget nyújthatnak a  mélyebb önismereti munkához. A  feli-
dézett élettapasztalatok, a  kiváltott érzelmek megbeszélése 
során reflektáltabb viszonyt alakíthatunk ki a saját élethelyze-
tünkhöz. A foglalkozást Lőrincz Noémi biblioterapeuta tartja.
A programra regisztrálni kell az alábbi e-mail címen:  
lorincznoemi@gmail.com (Maximális létszám: 20-25 fő)

Szeretnél hódítani a  bulikon a  latin táncok 
szenvedélyével? Vagy elkápráztatnád isme-
rőseidet a  standard táncok eleganciájával? 
Gyere és táncolj velünk! Előzetes tánctudás 
nem szükséges.

A Charme Hungary egy 2009 óta mű-
ködő azonosnemű társastánc egye-
sület, a  műfaj egyetlen hazai képvi-
selője. Azon dolgozunk, hogy az 
LMBTQ emberek számára szociális és 
sport közösséget biztosítsunk a  tán-
cos közegben.

Összefogni más társadalmi csoportokkal előnyös - de hol 
húzódnak a  koalíciókötés határai? Együtt működünk-e 
egy olyan szervezettel, amely az LMBTQI ügyekben 
egyet ért velünk, de más témák kapcsán a miénktől éle-
sen eltérő álláspontot képvisel? Interaktív vitánknak kü-
lön aktualitást ad, hogy az elmúlt időszakban több hason-
ló dilemma merült fel az LMBT Szövetség és tag - 
 szer ve ze tei munkájában. Szervező: Magyar LMBT Szö- 
vetség

Ma Magyarországon még a science fiction világába tartozik 
a teljes LMBTQ jogegyenlőség – de vajon hogyan alakul ez 
az igazi science fictionben? A sci-fi világok politikai rend-
szereinek elemzésével foglalkozó Tóth Csaba ezen a work-
shopon azt vizsgálja, hogyan alakul az LMBTQ emancipáció 
a képzelet univerzumaiban – a Star Warstól a Marvel világo-
kig – s hogy mit tanulhatunk ebből 2017 Magyarországán. 

Az Open Mic egy pozitív, erőt adó, és biztonságos tér, ha bemutatnál egy művészeti 
előadást: dalt, táncot, verset, slam-et, vagy bármi mást! Ha van mit megosztanod má-
sokkal, szeretnél hangot adni a  produkciódnak, jelentkezz a  openmic@budapest-
pride.hu címen (tárgy: Open Mic) vagy a helyszínen. Az Open Mic színpadja kizárólag 
LMBTQI emberek számára nyitott. Ott találkozunk! Jelentkezés: 7, kezdés: 8. 

Open Mic -  
Szabad a mikrofon!

19:00 Mika Tivadar 
mulató
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Július 5., szerda Július 6., csütörtök

A mágikus cell bemutatja: 
LMBTQ animációk 18:00  

Art+ Cinema

Az LMBTQ témához többnyire dokumentarista 
és drámai módon nyúlnak a filmesek, ezért mi 
egy olyan válogatással készültünk, melyben 
szürrealista, antiutópisztikus, de még cuki ani-
mációs rövidfilmek is láthatók a  világ minden 
tájáról, hagyományos 2D, CGI és stop motion 
alkotásokkal. A vetítés után hazai animációs al-
kotókkal lesz beszélgetés. Szervező: Dot & Line

19:00 
Jurányi Ház, 
Tünet Stúdió

A Tünet Együttes és a Dollár Papa Gyermekei 
színész-rendezője, Ördög Tamás közös játéka 
a civilizált ember szexualitását mutatja be egy 
hétköznapi család történetén keresztül.
5 ember, 5 különböző lelki és szexuális problé-
ma, titkok és elfojtások. Az „átlagember” sze-
relemének, szexualitásának, hétköznapi bana-
litásának színházi megjelenítése. Miért képtelen az emberek többsége boldog pár - 
kapcsolatban élni? Hol rontjuk el? És egyáltalán, lehet ezt nem elrontani?
Belépő: 2500 Ft

Tünet Együttes: Négy fal között,  
avagy zárt ajtók, tárt lábak 

A Why not Budapest Bingó a klasszikus szerencsejáték újragondolása. A játékfordulók 
elején kollégánk minden vendégünknek kioszt egy-egy nyereményszelvényt. Az a já-
tékos nyer, akinek a szelvényén a játékforduló elején meghatározott minta kijön.
A KocsmaKvíz egy kétfordulós társasjáték. Az első körben asztaltársaságonként alkot-
tok csapatot azzal a céllal, hogy helyesen feleljetek 10 általános műveltségi kérdésre. 
A legjobban teljesítő bejut a döntőbe, ahol összeméri tudását mű sor veze tőnk kel. 

Bingo és Kvíz a Why Notban 22:00-03:00 
Why Not Café

Gyűlölet-bűncselekmény. Gyűlölet és bűncselekmény. Miben különbözik a gyűlölet-bűn-
cselekmény a többi bűncselekménytől? Hogy jön ide a gyűlölet? Játékos feladatokkal, 
esetfeldolgozásokon keresztül járjuk körül a  témát, egy izgalmas szerepjáték kapcsán 
szembenézhetünk a társadalmunkban élő előítéletekkel.

18:00 - 19:30  Mozsár Kávézó

Képeink a  londoni zsidó lmbt+ közeggel való találkozásunk során készültek. Az 
együtt töltött idő alatt alkalmunk volt megismerni a KeshetUK közösségi munkáját, 
a UJS ez irányú tevékenységét, valamint az IGLYO aktivizmusát a témában. A kiál-
lításon bemutatásra kerülnek a tagokról készült portrék, interjúk, valamint a zsidó 
vallás és szexualitás kapcsolata. A kiállítás az EUJS támogatásával és a Keshet UK 
közreműködésével valósul meg! Szervező: Holland Kati és Beszédes Noémi.

18:00 Kelet Kávézó 
és Galéria

Londoni Zsidó 
LMBT+ közösség 
képekben

Mindannyiunkat érint - Mi a gyűlölet-bűncselekmény?
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Július 6., csütörtök

Sokszínű 
kereszténység
Élő könyvtár a  „Keresztények 
a melegekért” csoport tagjaival 
és meghívott vendégeivel.
A „könyvek” elfogadó, főként ke- 
resztény emberek lesznek kü-
lönféle felekezetből, akik más 
más okból érdekes „olvasmány-
nak” ígérkeznek. Többek közt 
lesz teológus, egyházi személy, 
lelki vezető és meleg keresztény vendégünk is. Látogass el hozzánk, és kölcsönözz ki 
egy-egy „könyvet” egy személyes be szél getésre!

Két nő. Akarják egymást, egymást akarják. Lehet, hogy ismerősök, lehet, hogy most ta-
lálkoznak először, lehet, hogy soha sem fognak. A Grund Színház kétszereplős előadásá-
ban improvizált jelenetekben keressük a pillanatok igazságát. A nézők és a színészek 
együtt élik meg a két nő estéjét és történeteit. 50 perces előadás a nők között szövődő 
kapcsolatokról nem csak nőknek. Szervező: Grund Színház. Belépő: 1000 Ft.

Mi van akkor, ha nem hetero és/vagy nem monogám és/vagy 
nem “normális” kapcsolatban élsz, de szeretnél tudatos lenni? 
Az este során megismerheted, hogy miben különbözik a tuda-
tos szexualitás a rekreációs vagy reproduktív szextől. Hogyan 
tegyünk különbséget a saját boldogságunkat akadályozó blokk-
jaink és a vágyaink mögött felsejlő preferenciáink között?

Hazaviszlek

Tudatos szex 
másként 19:00 - 21:00  Anker’t18:00 - 20:00  MÜSZI

19:00  IMPRÓ - kreatív 
töltőállomás

80 perc improvizáció egy meleg párkapcsolatra
Két férfi. Szeretik egymást, együtt élnek. Átlagos hétköznap estének néznének elébe, de 
a nézők ötlete alapján érkezik egy hír, ami próbára teszi a párkapcsolatukat. Így az este 
hirtelen különlegessé válik. Félelmek, vágyak, titkos gondolatok kerülnek napvilágra, 
amivel párként és egyénként is meg kell küzdeniük. És a vége? Az impróban és egy pár-
kapcsolatban bármi megtörténhet. 
Szervező: Momentán Társulat
Játszók: Bódy Gergő és Rada Bálint. 
Belépő: 1000 Ft.

Momentán 
Társulat: Fiúk 
Ketten 07/06

21:00  IMPRÓ - kreatív 
töltőállomás
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Július 7., péntek

Készítsünk együtt 
transzparenseket!

Ha szeretnél együtt alkotni vi-
dám környezetben, vagy ötle-
teket gyűjteni egy látványos 
plakát elkészítéséhez, szere-
tettel várunk Auróra udvarán 
a  Keresztények a  melegekért 
csoport lelkes tagjaival! 

A Pride hét során tartott két előadás után ma este gyakorolni is fogunk és végül lehetö-
ség lesz, hogy feltegyetek kérdéseket és beszélgessünk. A mai este során megtapasztal-
hatod, hogy mitől különbözik a tudatos szexualitás a rekreációs vagy reproduktív szextől. 
Segítünk rávilágitani, hogy a testünk ismerete mennyire fontos minden érzékszervünk és 
érzékünk megnyitásában és felfedezésében. Éva és PJ (www.tudatosszex.hu) közvetlen, 
nyitott és természetes módon vezeti majd ezt az estét.Mindenkit várunk szeretettel! 
Szervező: Tudatos Szex Alapítvány

Pride - mini workshop

18:00 - 22:00  Auróra

18:00 - 21:00

18:30 
VanSör

Félsz tőlük? Féltenek tőlük? Félnek tőled? Vajon jogos 
a sok riogatás a szexuális úton terjedő betegségek, fer-
tőzések körül? Polilili, az Ébredő Szexualitás Blog írója 
egy interaktív beszélgetésre hív titeket a témában. Polilili 
nem szexológus és nem is orvos. Ő csupán egy lány, aki 
abban hisz, hogy káros a szexet tabuként kezelni. Ezért ír 
és beszél olyan őszintén saját szexuális életéről. 

Jobb félni, mint megijedni? Beszélgetés 
a nemi betegségekről

Az aszexualitás a kevésbé ismert szexuá-
lis irányultságok közé tartozik, rengeteg 
tévképzet kapcsolódik hozzá. Az aszexuá-
lisokhoz való hozzáállás általában a 
meg vetés és sajnálkozás tengelyén mo-
zog, sokan a létezésüket is tagadják. 
De mi is az aszexualitás valójában? Ha 
szeretnél többet tudni a témáról, gyere el 
a beszélgetésünkre.
Szervező: Magyar Aszexuális Közösség

18:00-20:00  Auróra
Kerekasztal-
beszélgetés az 
aszexualitásról

19:00 - 20:00 
Auróra

A Raising My Queer Self (Felnevelni 
queer önmagam) olyan sokszínű előa-
dás, amely szöveget, mozgást, hangot, 
jelenlétet és hiányt kombinál, miközben 
a queerséghez kötődő témákat boncol-
gatja. Az előadás különös hangsúlyt 
fektet arra, milyen lehet egy olyan kör-
nyezetben nevelkedni, amelyik nem fogadja el a nem-hetero identitást. A művészek 
személyes élményekre és kérdéseikre támaszkodva fedezik fel a megélt pillanatok kö-
zötti hézagokat és nyitják meg a  tudatot mindarra, ami egy adott szituációban 
történik.

Raising My Queer Self
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Chavela Vargas koncert
20:00-21:30  
Fekete Kutya

Az első közös koncertünk Chavela Vargas mexi-
kói énekesnő dalaiból épül fel. Chavela a mexikói 
zene egyik legikonikusabb figurájává vált, dalait 
a  szókimondás és az erős érzelmek jellemzik, 
a dalok spanyolul szólalnak meg. Fel lehet-e lép-

ni férfiruhában? Jól áll-e egy nőnek a szivar és az alkohol? Szépen kell-e énekelni egy kon-
certen? Lehet-e viszonyom egy azonos nemű emberrel?  Az én döntésem? A mi dönté-
sünk? Rajtunk is múlik? Kell, hogy ezek a kérdések megfogalmazódjanak bennünk? Gitár, 
ukulele: Csiki Ágnes. Ének: Tóth Bernát Réka. Szervező: AppArtMan LakáSzínház

A Budapest Pride Fesztivál leszbikus bulija az Ösztrosokk közreműködésével. A Pride 
előestéjén partizz velünk, hozd a barátaidat, találkozz rég nem látott haverokkal, ismer-
kedj meg új emberekkel! A nagyteremben retroval indítunk és egyre frissebb slágerek-
kel folytatjuk a talpalávalót. A kisteremben karaoke programmal várunk, ahol megmu-
tathatod énektudásod. Transz és nem bináris embereket is szeretettel várunk.
Belépő: éjfél előtt 1000 Ft, éjfél után 1500 Ft

23:00 Gödör Klub

10:30 Milestone Intézet

Women’s Pride 2017 
leszbikus buli

Már több éves hagyomány, hogy a  Budapest Pride Fesztivál keretében a  Bét Orim 
Reform Zsidó Hitközség, a  Dor Hadas Közösség és a  Szim Salom Progresszív Zsidó 
Hitközség kiáll az LMBTQ emberek mellett egy szombat reggeli istentiszteleten. Idén 
a New York-i Beit Simchat Torah Synagogue képviselői is részt vesznek az eseményen 
Sharon Kleinbaum rabbi vezetésével. Zsidókat, LMBTQ embereket és barátaikat egya-
ránt várjuk! Az imát vezeti: Pollák Ariel rabbi. 
*Férfi vendégeinket fejfedő viselésére kérjük, női résztvevőinket bátorítjuk erre.

Július 8., szombat

LMBTQ-barát 
zsidó istentisztelet
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A Kossuth téren beszédet mondanak: 
Schilling Árpád, rendező
Gyémánt Ágnes, a Támogató Szülők 
Csoportjának alapítója
Karlik Cintia, a Budapest Pride 
sajtószóvivője 
 
A gyülekezés során zenél: 
Antonia Vai, 
Sophie Hard
 
Csatlakozás: 
Gyere el munkatársaiddal, barátaiddal, 
pároddal, családtagjaiddal! 
Hozz magaddal lufit, zászlót, sípot, do-
bot, transzparenst! Hőségre számítunk, 
így legyen nálad naptej, sapka és megfe-
lelő mennyiségű víz!
 
Idén a vonulás során nem lesz teljes le-
zárás, a rendezvényt a rendőrség bizto-

sítja, továbbá 250 menetkísérő önkén - 
tesünk és 50 kamerás jogi megfigyelőnk 
ügyel a  biztonságra. Hozzájuk fordul-
hatsz, ha konfliktust észlelsz. 
 
A Kossuth téri gyülekezőnél beléptető 
kapukra lehet számítani. A  felvonulók 
biztonsága érdekében a gyülekezés so-
rán ellenőrzünk mindenkit: megnézzük 
a  táskákat, csomagokat. A  beléptetés 
időigényessége miatt megértésedet és 
türelmedet kérjük.
 
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 meg-
tagadjuk a  belépést mind a  gyülekező-
nél, mind a  vonulás alatti csat lako- 
zásnál. 

 

A rendezvény ideje alatt, ha bármilyen kérdésed lenne vagy problémád adódna, keresd 
a Budapest Pride önkéntes menetkísérőit, akik feliratos láthatósági mellényben lesz-
nek. Kérünk, fogadd meg tanácsaikat és kéréseiket! Együttműködésedet köszönjük.

Július 8., szombat

Találkozzunk idén július 8-án a Kossuth téren, 
ahol tavaly megígértük egymásnak: nem hagy-
juk magunkat tovább bezárni, elhallgattatni, 
megfélemlíteni, hogy kiállunk magunkért, a jo-
gainkért, egymásért - hogy nem érjük be keve-
sebbel a  mindenkinek járó, egyenlő sza bad- 
ságnál.

Ma Magyarországon a leszbikus, meleg, biszexuá-
lis, transznemű és queer emberek nem élhetnek 
szabadon: sokunk mindennapjai rejtőzködve, 
gyakran félelemben telnek, a lehetőségeinket kor-
látok közé szorítják, és nem dönthetünk szabadon 
az életünket érintő fontos kérdésekről. Nem dönt-
hetjük el, hogy kinek mesélhetünk őszintén ma-
gunkról, az életünkről és az érzéseinkről anélkül, 
hogy ne kockáztatnánk megbélyegzést, kirekesz-
tést vagy bántalmazást; nem dönthetjük el, kivel 
és hogyan szeretnénk együtt élni, és mit tartunk 
családnak anélkül, hogy ne lehetetlenítenék el jo-
gilag és politikailag. Az utóbbi években nem mi 
dönthettük el, demonstrálhatunk-e anélkül, hogy 

elzárnának minket a társadalomtól, aminek részei vagyunk. Életünk minden pillanatá-
ban választanunk kell a biztonság és a szabadság között, de valójában egyiket sem 
kapjuk meg igazán. A bujkálás, a titkolózás, a megalkuvás és a beletörődés megfoszt 
a szabadságunktól, és ugyanúgy nem garantálja a biztonságunkat, mint egy hermeti-
kusan körülzárt tüntetés.

 
Eljött az idő, hogy kimondjuk: a hasonló jogok nem egyenlő jogok, semmilyen té-
ren. Az adott lehetőség nem szabad lehetőség, a kényszerű döntés nem szabad 
döntés, a korlátok közé szorított élet nem szabad élet. Elérkezett a pillanat, hogy 
együtt kezdjük el megalkotni a saját szabadságunkat.

Budapest Pride 
Felvonulás 15:00 Kossuth 

Lajos tér

FIGYELEM!
A felvonulással 
kapcso   latos praktikus, 
folyamatosan frissülő 
információkért, 
a megközelítés részletei-
ért figyeld Facebook 
oldalunkat vagy látogass 
el a budapestpride.hu 
oldalunkra. 
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21:00-04:00 
Dürer kert

2017-ben a szabadság nevében, sok újdonsággal vár 
a Rainbow party! Hang és látvány 4 teremben: a Titkok 
kertjében llll, Mettyu és Kali, Seholszigeten Küss Mich, 
az Üveghegyen VIBE és a  Liliomkertben egyenesen 
Kanadából a Random Order, valamint !szkafander. Ha 
még többre vágysz, az “Álmok valóra válnak” divat 
performansz után ülj be a Tattoo barlangba. Érzed?

Rainbow party 

Július 8., szombat

Július 9., vasárnap

Rainbow jegyárak:
Online elővételes: 2000 Ft, a helyszínen: 2500 Ft.
Nyitóbuli és Rainbow online kombinált jegy: 3000 Ft.

Kapunyitás Konferencia 
– LMBTQ befogadás 
a zsidó közösségben 

10:00-18:30 CEU

Egész napos konferencia a  zsidó kö-
zösség és az LMBTQ befogadás témá-
jában a Budapest Pride Fesztivál kere-
tében. Előadások, panelbeszélgetések, 
zsidó szövegtanulás, workshopok ha-
zai és külföldi meghívottakkal magyar 
és angol nyelven.

14:00  Margitsziget*

Már Labrisz-hagyomány, hogy a felvonulás és buli utáni napon elterülünk lazulni a ré-
ten egy termetes fa árnyékába. Hozzatok jókedvet, vidámságot, enni-inni finomságot, 
pokrócot, játékot, labdát, kutyát, díszítésnek szivárványos cuccokat, zászlót! Be-
szélgessünk, játsszunk, lazuljunk együtt!
* Holdudvar utáni első nagy rét

Labrisz  
piknik

„Hívő ember vagyok, vallásos, az Unitárius 
Egyház tagja, rendszeres templomba járó, aki 
melegségét nyíltan vállalja.” Szőke Lídia első 
regénye, a  „Hétköznapi hit” 2014-ben jelent 
meg, ezt követte „A mustár magjai” 2015-
ben. Hitről, írásról, példaképeiről, és még sok 
minden másról kérdezem az ország egyetlen 
nyíltan meleg presbiterét.
Aki kérdez: Gyárfás Judit

17:30 Közkincs Könyvtár
Beszélgetés 
Szőke Lídiával
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The 22th Budapest Pride Festival will be opened by well-known Hungarian public figures 
and LGBTQ people. Szilvia Nagy, president of the Rainbow Mission Foundation organizing 
Budapest Pride will give a speech, as well as director Kriszta Székely and writer Parti 
Nagy Lajos. Human rights activist Vay Blanka and Hungarian LMBTQ activist Martin 
Hegedüs. Singer Noémi Barkóczi will perform and Henri Gonzo, front man of Fran Palermo 
will play at the opening ceremony. The host of the evening will be actress Eszter Bánfalvi.

The most colorful and free week of 2017, with the spell-like music of the Pride party, 
will launch this year’s Alex Palmieri singer from Italy. The party’s mood can be in-
spired by UV-dye this evening! The amount that will be paid at the event will be spent 
on organizing the Budapest Pride Festival this year. Come and celebrate with us. Dj-s: 
llll and Infragandhi, vj: the bakerman.
Tickets: online early-bird 1500 HUF, at the party 2000 HUF, online combinalt ticket 
that is also valid for the Rainbow party : 3000 HUF

Friday, June 30th 

Budapest Pride Opening 
Ceremony

Opening party

8 pm 
Tesla

10 pm Tesla

Everyone’s free in district VIII. We’re opening a meeting point at Auróra between June 
30th and July 9th for the visitors during Pride week. Special rainbow foods and drinks 
will be available, light painting in the garden, video wall and surprises in all shades of 
the pantone scale, unexpected meet ups, open-air games and talks that last until late 
night between and after the programs. Opening hours on the following website 
www.auroraonline.hu

Friday, June 30th – Sunday, July 9th

Auróra
Pride Base 
at Auróra

As in previous years, we would like to kick off this year’s Budapest Pride Week with 
a  flashmob swimming in rainbow bubbles. Join us, let’s release the bubbles in the 
name of acceptance! We would like to live in a world where LGBTQI people are not fac-
ing prejudice, where diversity is valued, and where love is what it is – an awesome 
thing you are lucky to experience and should show with pride! Let’s raise awareness 
to the importance of Pride Week together! Let those bubbles fly!
Organizers: Amnesty International Hungary and the Hand-Holding Flashmob

In our workshops, marginalized Roma youngsters and qualified musicians unite in 
song to help positively influence the personal development of all participants. Music 
is a great way to express feelings, as well as to improve concentration and the ability 
to learn. Common Vibe is about self-expression, creativity and acceptance. Get your 
instruments and vocal chords ready! Don’t have any? No problem! We have quite 
a few to spare!

Saturday, July 1st 

4 pm – 9.40 pm 
Dzzs Bar

Bubble Pride Flashmob

Common Vibe 
Open Jam and 
Vegan Stew

6 pm – 6.30 pm 
at the fountain on 
Elizabeth Square

What feminine part of yourself did you have to destroy in order to survive in this wor-
ld? At what point does femininity become synonymous with apology? Who hurt the 
people who hurt you? Alok Vaid-Menon is trying to figure it out. Join them for an eve-
ning of poetry, stand-up comedy, drag, and more as they take their audience on an 
emotional roller coaster all the way from the personal to the political. 
Entry fee: 1500 HUF, discounted: 1000 HUF

Alok Vaid-Menon: 
Femme in Public

7 pm  Mika Tivadar
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Running brings us together, and encourages us to raise awareness of the importance 
of legal equality. We believe that everyone has equal rights, no matter where they 
come from, who they are, or what they do. We strive to create a better and more caring 
society for ourselves and for future generations. Join our run on Margaret Island as 
a runner, at beginner or advanced level, or as an ally.

Sunday, July 2nd 

Run for Rights
10.30 am 
Margaret Island

„To love one man means that we see it as God thought.” This is the basis of equal dignity. 
This is the basis of our coexistence. Detailed description of the program on our website

Monday, July 3rd 

July 3-4.  (monday-tuesday) 5 pm 
On-Liberty Clubhouse for the Liberal 
 Thinking Foundation

International Rainbow Culture konferencia

Tuesday, July 4th 

Tuesday, July 4th 

The aim of our presentation is to introduce the basics, the history and the role in eve-
ryday life of feminism and the LGBTQ. We would also like to familiarize everyone with 
these topics and ease all misconceptions. Everyone is welcome to join!

10 am  Auróra
LMBTQI and 
feminism

“We can raise awareness that homophobia still exists, and that LGBT people cannot 
live their lives to the fullest. But miracles happen because of us.”  (M. R.)

The gay rights activist has become a role model for many people around the world be-
cause of his courage and cheeriness. However, at 26 he has chosen death. 
The creative group of PanoDráma has put together the word for word performance 
from 100 hours of interviews.

Ticket purchase: http://atriumfilmszinhaz.hu/jegyek/online-jegyvasarlas or at 
the ticket office of Átrium. Entry fee: 2500/2900 HUF.

script: J. Garai, A. Hárs, A. Merényi
director: A. Pass 
actors: Bianka Ballér, Zoltán Bezerédi, 
Éva Botos, Tamás Ivanics,  
Tamás Ördög, Krisztina Urbanovits

7.30 pm Átrium 
Movie Theater

10 pm – 3 am 
Why Not Café

They say Tuesday is too early for partying? 
Nonsense! After all, we have heroically survived 
Manic Monday! Come visit us to let off some of that 
steam – and let out your voice!
The mic is ready and is waiting for your voice!
Organizer: Why Not Budapest / Olivér Vercz

Drink Discount: 
Jägermeister 8 cl / 2.7 oz – 890 Ft
Reservations are highly encouraged!
Phone: +36 1 780 4545

Karaoke Tuesday at Why Not 

PanoDráma: Miracles happen because of us 
In memoriam Milán Rózsa
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Wednesday, July 5th Thursday, July 6th 

Same-Sex Dance Lessons 
via Charme Hungary

7 pm – 8.30 pm  
Szentkirályi Street 
Dance Hall

Would you like to own the dance floor 
with the passion of Latin dances? Or 
would you like to sweep your ac-
quaintances off their feet with the 
elegance of classic dances? Come 
and dance with us! No prior dancing 
experience needed!
Since its launch in 2009, Charme 
Hungary is the only association for 
same-sex ballroom dancing in 
Hungary. Our goal is to create a so-
cial and sports community for 
LGBTQ people through our dancing 
groups.

The Why not Budapest Bingo is the reimagination of the classic gambling.
At the beginning rounds our colleague is handing out a bingo ticket to all our guests. 
The winner is determined when one or several of the players complete the winning bin-
go pattern.
The BarQuiz is a game of two rounds.
In the first round you form a team of the people sitting at the same table. You need to 
answer 10 question of general knowledge. The team with the most correct answers 
compete against the presenter of the quiz.
Organizer: Why Not Budapest / Olivér Vercz

Bingo And Quiz at Why Not 10 pm – 3 am 
Why Not Café

Open Mic is a positive, encouraging and open space, where you can perform a song, 
a dance, a poem, a slam or anything else! If you have something to share with others 
or would like to express what’s inside you, sign up at openmic@budapestpride.hu 
(subject: Open Mic), or on the spot. The Open Mic stage is only open to members of the 
LGBTQI community. See you there! Sign-up: 7pm, start: 8pm.

Open Mic 
– Grab the mic!

7 pm Mika Tivadar 
Mulató

We took our photos at the get together with the London Jewish LGBT+ Community. 
While spending time together we had the opportunity to grasp the community work 
Keshet UK is doing, what activities UJS has in the field, and the activism of IGLYO re-
garding this topic. Portrait photos of the members, interviews and the connection be-
tween Jewish religion and sexuality will be presented at the exhibition. The exhibition 
is supported be EUJS and is a  collaboration including Keshet UK. Organizer: Kati 
Holland and Noémi Beszédes

6 pm Kelet Kávézó  
és Galéria

The London Jewish 
LGBT+ community 
in pictures

Friday, July 7th 

Let’s make banners 
together! 

If you want to create something together with the enthusiastic members of the 
Christians for Gays group in a cheerful environment, or you want to collect some ideas 
for a spectacular poster, come and join us in the courtyard of Auróra.

6 pm – 10 pm  Auróra
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Friday, July 7th 

RMQS (Raising My Queer Self) is a versatile performance that combines text, move-
ment, sound, presence and absence as it engages with issues surrounding being  
queer - particularly within the process of growing up in an environment that is not  
accepting of a non-hetero identity, using the artists’ personal experiences and ques-
tions. The artists explore the interstices of the lived moment, and open up our per- 
ception to all that exists in the situation.

Raising My Queer Self 7 pm Auróra

Budapest Pride and Ösztrosokk present the lesbian party of the festival on the night 
before the pride march. Come along with your friends, meet your long seen pals, get to 
know more people. Retro and club dance music awaits on the main dancefloor. Show 
your singing skills and sing a song in the karaoke corner. Trans and non-binary people 
are warmly welcome. Entry fee: 1000 HUF until midnight, 1500 HUF afterwards

11 pm Gödör Club
Women’s Pride 2017 
lesbian party

BUDAPEST
DOHÁNY ST. 38.
+36 1 344 4884
COXX.HU

CoXx-Pride-118x167.indd   1 29/05/17   20:23

It’s been a tradition for several years now that during the Budapest Pride Festival the 
Beit Orim Reform Jewish Congregation, the Dor Hadas Community and the Sim Shalom 
Progressive Jewish Congregation stand up for LGBTQ people in a Saturday morning 
service. This year members of the Beit Simchat Torah Synagogue in New York, led by 
Rabbi Sharon Kleinbaum, will also take part in the event. 
Jewish people, LGBTQ people and their friends are all welcome. 
Prayer is led by: Rabbi Ariel Pollák.
*Male guests are requested to cover their head, female guests are also encouraged to do so.

Saturday, July 8th 

LGBTQ-friendly  
Jewish prayer  
service

10:30 am 
Milestone Intézet
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Speakers at Kossuth tér: 
Árpád Schilling, director
Ágnes Gyémánt, founder of the 
Supporting Parents Group (Támogató 
Szülők Csoportja)
Cintia Karlik, spokesperson of Budapest 
Pride 
 
Music during the gathering by: 
Antonia Vai, Sophie Hard
 
Join us: 
Join us with your co-workers, your 
friends, your partner, your family! 
Take your balloons, flags, whistles, 
drums, banners with you! The weather is 
expected to be hot, so don’t forget your 
sunscreen, hats, and an appropriate 
amount of water!
 
This year the march won’t be fully cor-
doned off, the event will be secured by 

the police. Further, 250 volunteer march 
stewards and 50 legal observers with 
video camera will be looking out for your 
security. In case of any conflict, you can 
turn to them. 
 
There will be entry gates at the meeting 
point at Kossuth tér. To ensure the safety 
of the participants, at the entrance gate 
everybody will be subjected to an inspec-
tion: we will check your bags and packag-
es. As you can see, the entering process 
might be time-consuming, so we ask for 
your patience and understanding.
 
It is forbidden to bring pointed or edged 
weapons, guns, and any other equip-
ment that is capable of violating the 
physical integrity of anyone else.
Entrance will be denied for those who 
openly oppose and protest the March or 
are aiming to hinder it. 

 

Should you have any questions or you encounter any problems, please turn to our vol-
unteers of Budapest Pride, who will be wearing visibility vests. Please, follow their sug-
gestions and requests! We thank you for your cooperation.

Saturday, July 8th 

Let’s meet on July 8th at Kossuth tér, where we 
promised each other not to let ourselves be 
locked up, silenced, intimidated, and that we’ll 
be standing up for ourselves, our rights and 
each other, that we won’t settle for anything 
less than equal freedom that everyone is enti-
tled to.

Today, lesbian, gay, bisexual, transgender and 
queer people can’t live freely: many of us live our 
lives closeted, often in fear. Our possibilities are 
limited and we are not free to make decisions about 
important questions regarding our life. We can’t de-
cide whom we can honestly open up to, whom we 
can let know about our life and our feelings without 
risking being stigmatized, marginalized or abused; 
we can’t decide with whom and how we want to live 
together and what we call family without being dis-
criminated against legally and politically. Previous 
years we couldn’t decide whether we can protest 

without being cordoned off from society that we are part of. Every moment of our lives 
we had to choose between security and freedom, but we never experienced any of 
those really. Hiding, secrets, compromises and giving up deprives us from freedom, 
and doesn’t guarantee our security the same way as a  hermetically separated 
protest.

 
The time has come to say it as it is: similar rights are not equal rights, in any way. 
Given choice is not free choice, forced decisions are not free decisions, a limited 
life is not a  free life. The time has come to start creating our own freedom 
together.

Budapest Pride  
March 3 pm 

Kossuth Lajos tér

ATTENTION!
For practical, updated 
information about the 
March, and on how to 
reach the meeting 
point, follow our 
Facebook page or visit 
our website.
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9 pm - 4 am 
Dürer kert

The Rainbow Party awaits you in 2017 in the name of 
freedom with many novelties! Visuals and sound in  
4 rooms: llll, Mettyu and Kali in the Garden of 
Secrets, Küss Mich on the Island that Never Existed, 
VIBE at the Mountain of Glass, !szkafander and 
Random Order straight from Canada in the Garden 
of Lily. Visit the “Dreams come true” fashion perfor-
mance and make a tattoo in the Tattoo cave if you’re 
looking for more. Are ya feelin’ it?

Rainbow party 

Saturday, July 8th 

Sunday, July 9th 

Rainbow admission fees:
online pre-sale tickets 2000 HUF,  
on the spot 2500 HUF
Online Opening Party and Rainbow Party  
combined ticket: 3000 HUF

Opening Gates Conference – Inclusion of LGBTQ 
people in the Jewish community 

10 am - 6.30 pm CEU

A whole-day conference on the Jewish community and LGBTQ inclusion, as part of 
the Budapest Pride Festival. Lectures, panel discussions, learning Hebrew texts, and 
workshops with Hungarian and foreign guests in English and Hungarian.

2 pm  Margaret Island*

It’s a tradition of Labrisz to chill in the shade under a tree on the meadow after the day 
of the march. Bring your good mood, happiness, food & drinks, a blanket, games, balls, 
dogs, Rainbow accessories and flags! Let’s chat, play and chill out together!
*First meadow after Holdudvar

Labrisz  
picnic
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