17-19 juni

Fotograf: Caroline Andersson
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medarrangörer
Stolta medarrangörer

Hej alla Pridevänner!
För tredje året är det dags för pridefestival i Falkenberg. Nytt för i år är att Pride Falkenberg är tre dagar, 17-19 juni, och att
det är vi som förening som är arrangörer. Tidigare år stod Falkenbergs Kommun bakom Pride Falkenberg, nu är det istället vi i
föreningen som driver festivalen. Vår förening som har samma namn som festivalen kommer att jobba året om med att lyfta hbtqfrågan. Vi kommer verka för synliggörande och ökad kunskap, ett större inkluderande. För frågan är livsviktigt- många människor
blir inte accepterade och får må dåligt bara för att de är den de är. Pridefestivalen är glädje och kärlek men den är också en del
av den kamp vi måste ta varje dag för att alla ska ha samma rätt att få vara den de är och älska den de vill. Ett Falkenberg för
alla är ett bättre Falkenberg. Vi ses någonstans i vimlet under festligheterna den 17-19 juni. Välkommen- vem du än är!

Föreningen Pride Falkenberg genom ordförande Jill Wegerup
pridefalkenberg.se

pridefalkenberg

Stötta Pride Falkenberg

Handla regnbågsprylar av oss

Bli medlem i Pride Falkenberg och hjälp oss i föreningen
med vårt arbete för ett Falkenberg för alla. Medlemskap
kostar 100 kr om du är över 25 år och 50 kr om du är
under 25 år. Det innebär inget mer än att du stöttar oss.
Skriv ditt namn, adress och personnummer i meddelandet.
Tillsammans gör vi skillnad. Falkenberg- vem du än är.
Swish: 123 080 3593 | Konto: 8060-6 183.151.614-9
Bankgiro: 411-2843

Inför Pride Falkenberg har vi försäljning av regnbågssaker
i Sagocaféet på Storan. Kom och handla av oss till
förmånliga priser. Vi tar kontanter och Swish.
Under festivalen kommer vi också ha lite försäljning i
Pride Falkenberg- tältet och vår samarbetspartner
Happy Pride kommer att finnas på plats med
massor av regnbågssaker.

Vi har skapat grafisk profil och
www.pridefalkenberg.se
med 100% kärlek.

IT MED 100% KÄRLEK
På Hannells IT har vi en mångsidig kärlek till IT. Med all kompetens samlad under
ett och samma tak kan du alltid kontakta oss oavsett vilken IT-fråga Du har.
Välkommen som Guldkund till Hannells IT!

Affärsutveckling

Visma, Pyramid, BI, CRM, E-handel

Projektledning

IT-revision, implementering, verksamhetsprocesser

Teknisk support

Infrastruktur, säkerhet, mjukvara, hårdvara

Drift

Webb & grafisk design

Outsourcing, webb, domän, epost,
servrar, applikationer, nyhetsbrev

Hemsida, trycksaker, grafiska profiler,
logotyper, sociala medier, SEO / SEM

Stöd till bef. IT-avdelning

Onlinebackup

Upphandling, inköp, support

Säkert, enkelt, tr yggt

www.hannellsit.se
0346 - 555 10

Bank & Försäkring

Bli digital!

Välkommen till oss!
“Sparbankshörnan”
Lördag 18 juni kl. 11.00 - 14.00
Vi hjälper dig att komma
igång med våra digitala tjänster.

Fredag 17 juni
HBTQ-BBQ MED SOFT HÄNG

Grindarna till Pride Park öppnas klockan 18.00 för en mysig
fredagskväll med grillbuffé, tal, sång, musik och stand-up.
Kostnad 179 kr inkl. entré, buffé och underhållning.
Vin och ölförsäljning. Vem du än är, är du välkommen att inleda Pridefestivalen med oss.
Boka bord i förväg för att vara säker på en plats, annars är det i mån av plats som det går att äta.
Plats i champagnebaren finns alltid.

Underhållning
hela kvällen
med bland annat

Invigningstal för Pride Falkenberg
Stand up med Niclas Christoffer
Sång av
Johnny Johansson | Robin Rösehag
Hanna Lerhausen | Pernilla Karlsson
Thomas Pettersson
Sara Axelsson
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Utställare Pridepark
Pride Falkenberg
RFSL Halland
RFSU Halland
Happy Pride
Hans & Hennes
Kvinnojouren
FUB
Region Halland Falkenbergsnqämnden
Region Halland Folktandvården
Martin Shop
Svenska kyrkan
Försvaret
Hemvärnet

SveRock
Falkenbergs Fotoklubb
Friskis & Svettis
Gjuteriet Crossfit
Kommunal
Vision
IF Metall
Socialdemokraterna
Centern
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Öppna Moderater i Väst

Kristdemokraterna
Hallandstrafiken
Globalize Food Truck
Hantverk Linda Qvarford och
Susanne Heurén
Rädda barnen
Arbetsförmedlingen
Falkenbergs Bibliotek
Navigatorcentrum
Specsavers
Dahlers frukt & grönt
Fontänhuset
En trappa upp

Fågel Fenix
Falkenbergs Sparbank
Storans Kulinariska
Wavedyes
Vivab
Räddningstjänsten Väst
Polisen Falkenberg
Amnesty
Different Design
Tobys bubbly treat
Love the lens- Photo Booth

Lördag 18 juni
Kärleksyoga i Badhusparken kl. 9-10
Med Charlotta Bjarneborg
Pridepark kl. 10-18
Femtiotalet utställare finns på plats i Pridepark (Torggatan) under lördagen. Tal, anföranden, dans
och sång på scenen hela dagen med bland annat föreningen Pride Falkenberg, RFSL Halland,
Marching for those who can´t, Elias & Isabella, zumba, Friskis & Svettis, Christian Dohber, Anna
Stoltz, Willman, Peder Jarnvall och Johnny Johansson. För detaljerat schema se
www.pridefalkenberg.se och affischer under dagen.
Drop-In vigslar i Pridepark kl. 11-13.30 samt 16.30-18
Prideparad med sång och tal på Rådhustorget kl. 15
Paraden utgår från Mölle för att sedan ringla sig fram till Rådhustorget. Där blir det tal och sång.
Årets pridetalare är Andrés Esteche och Henrik Olsson.
Mångfaldsmässa Falkenbergs kyrka kl. 18
Konsert på Rådhustorget kl. 20-22
Schlagerabstinens med Kålle och hans vänner.
Nattklub på Storan kl. 22-01
Dans, Champagne och överraskning. Entré 50 kr.

Årets pridetalare
Andrés Esteche

Henrik Olsson

Med ett brinnande engagemang
för allas rätt att vara dan de är
kommer Andrés Esteche tala på
Pride. Andrés är känd för de stora
massorna som artist med superhitarna Olé Olé och Just like a boomerang, men är också ordförande
i RFSL Stockholm.

Stadskärnans utvecklingsledare
Henrik Olsson talar på pride.
”Verklig utveckling handlar om att gå från
vackra ord och visioner till handlingskraft
som gör verklig skillnad i människors
vardagsliv – att skapa en värld där alla
människor känner sig inkluderande”,
menar Henrik som ser fram mot lördagens
hyllning till alla människors lika värde.

Nattklubb
på Storan
Kl. 22-01 med efterhäng
Dansgolv under bar himmel, djs
och överraskningar under kvällen.
Champagnebar i trädgården. Storans
bar öppen. Entré 50 kr
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TVÅ MÅNADER

650 kr
Sommarkortet är här!
Res så mycket du vill i Halland 15 juni–15 augusti. Kortet gäller på
alla bussar, Västtågen, Pågatågen, Krösatågen och Öresundstågen.

Trevlig resa!
Läs mer på hallandstrafiken.se/sommar

För allas rätt att vara den de är
En av höjdpunkterna på Pride Falkenberg är prideparaden. Lördag 18 juni
samlas vi klockan 14.30 vid hörnet Möllegatan och Torggatan, det vill säga
längst ner i Pride Park. Klockan 15.00 går sedan startskottet för vår kärleksmarsch. Nytt för i år är att man ska anmäla sig för att gå med i gruppen.
Detta för att vi ska kunna organisera en bra parad. En annan nyhet är att
bästa grupp om minst 8 personer, som genom klädsel och ljud sätter färg på
paraden belönas med 10 000 kronor. När ni kommer till uppställningsstället
får ni er plats och våra pridgeneraler Simon och Fredrik Dahlberg svarar
på alla frågor. Självklart har vi block för personer som dels inte anmält sig
innan dels går i mindre grupp.
Ifjol gick nästan 5000 personer i tåget och det ska bli spännande att se om
vi kan slå det i år. Paraden bjuder mycket glädje när vi tillsammans går för
att manifestera allas lika rättigheter och värde. Men vår tanke är också hos
alla i de länder där en pridefestival och parad är otänkbart. Vi går också
för de som inte kan. Vi går med stolthet och kärlek.

Lör 18 juni

Parad

kl. 15.00

Senast den 15 juni vill vi ha in er anmälan, men vi kommer vara snälla
mot eftersläntrare också. Maila till paraden@pridefalkenberg.se
För mer info se hemsidan. www.pridefalkenberg.se
Sträckningen för prideparaden ser ni på mittuppslaget.

Vinn
10.000

Bästa grupp i
paraden belönas

Alla fantastiska bilder ni ser i tidningen och på vår
hemsida är tagna av tre mycket duktiga fotografer som
också tror på allas lika rätt. Stort tack till Robert
Boman och Glenn T Unger på Falkenbergsbild samt
Kalle Pettersson på Fotograf Kalle Pettersson. Ni förevigar våra fina dagar och låter fler ta del av glädjen!

Anmäl er
till paraden för
bästa plats

paraden@pridefalkenberg.se

Söndag 19 juni
Regnbågsgudstjänst Vinbergs kyrka kl. 10
After Pride 13-15
För att runda av pride Falkenberg kör vi lite soft häng
i pridepark, lyssnar på sång och tal, info om nästa års
pride, pris till årets hedersmedlem i Pride Falkenberg
och så minglar vi. För den som vill serveras en lätt
brunch för75 kr. Den tredje och sista filmen av vår
HBTQ-filmfestival visas sedan klockan 15.00. Biljettpris
50 kr (20 kr för medlemmar).
Musik för kärlek konsert i Stafsinge kyrka kl. 19
”Om vi tiger kommer stenarna att tala” en konsert med
Göteborgs vokalensemble i Stafsinge Kyrka kl. 19

Årets hedersmedlem
Föreningen Pride Falkenberg kommer årligen utse
en person, förening eller företag till hedersmedlem.
Utmärkelsen går till någon/några som arbetat positivt
för alla människors lika värde. Priset delas 2016 ut
söndagen den 19 juni under After Pride.

Sön 19 juni
AFTER PRIDE
i Pride Park
kl. 13-15

Färg, utseende, popularitet,
Färg,
popularitet,
charmutseende,
m.m. spelar
roll...
charm m.m.
spelar
...fast
bara när detroll...
gäller värdet på din bostad!
...fast bara när det gäller värdet på din bostad!
Hör av dig för en
fri värdering!
Hör av dig för en
fri värdering!

Falkenberg / nygatan 32 / 0346-825 00
falkenberg@maklarhuset.se
Falkenberg / nygatan 32 / 0346-825 00
falkenberg@maklarhuset.se

Hos oss kan alla
idrotta och träna,
må bra och
vara en del av
gemenskapen

Till skillnad från fastigheter är
alla människor lika mycket värda.
falkenberg | NygataN 30 | tel 0346 488 40 | sveNskfast.se/falkeNberg

MRPT.SE

Stor tack till våra sponsorer!

V

Till skillnad från fastigheter är
alla människor lika mycket värda.
falkenberg | NygataN 30 | tel 0346 488 40 | sveNskfast.se/falkeNberg

C O N S U L T I N G

FAMILJEN GUSTAFSSON/HALLBÄCK

