
15-16 juni

Gratis jubileumskonsert med Alcazar
Lördag 20.00 på Rådhustorget. Förband:  I am Nova

Parad lördag 14.30 
Pridetalare: Annika Andersson
Pridepark  |  HBTQ-BBQ  |  Nattklubb

HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIDE FALKENBERGpridefalkenberg.se pridefalkenberg#



Den 15-16 juni är det för 
femte gången dags för Pride 
Falkenberg och det är med 
stor glädje vi i styrelsen  
presenterar ett fint program 
för dessa dagar. 

Vad sägs om en HBTQ-BBQ med 
show ledd av Lady Penelope som 
flyger in från England? När Lady 
P var här ifjol så var det skratt och 
jubel från publiken och det var 
definitivt årets roligaste  grillkväll. 

Nu i år ger vi alla en ny chans att 
komma och uppleva detta.

Lördagen den 16 juni är Pride 
Falkenbergs huvuddag och den är 
fullproppad av nöje och kunskap; 
pridepark, parad, manifestation, 
konsert och nattklubb. 

Årets konsert är vi extra stolta 
över att kunna presentera. Inga 
mindre än legendariska Alcazar 
kommer gå upp på scenen i en 
jubileumsshow som kommer att få 
hela Rådhustorget att dansa och 
sjunga med. Allt detta bjuder vi på 
- bokstavligen. 

Att vi kan låta konserten vara 
gratis är viktigt tycker vi - det gör 

att verkligen alla kan komma och 
vara med. Att vi kan låta konserten 
vara gratis  är tack vare våra 
fantastiska sponsorer. Ni hittar dem 
på baksidan av denna tidning och 
vi är dem djupt tacksamma att de 
gör det möjligt för oss att göra en 
festival som står för allas lika rätt 
och allas lika värde möjlig. Kom 
ihåg dessa hjältar och gynna dem 
när möjlighet ges.

Pride Falkenberg är dagar av 
synliggörande, kunskap, glädje 
och framför allt kärlek. Låt kraften 
i dagarna bära vidare in i varda-
gen där vi behöver vara starka. I 

vardagen behöver vi stå upp för 
varandras rätt att älska vem vi vill 
och vara den vi är. Något som är 
så självklart att det borde vara lätt, 
men det är det inte kan vi se runt 
om i samhället. Låt oss som tror 
på det gå samman och höja våra 
röster varje gång det behövs. Sprid 
kunskap och ljus, sprid kärlek.

Varmt välkomna till  
Pride Falkenberg 2018 

- vem du än är!

Föreningen Pride Falkenberg  
genom ordförande Jill Wegerup

Falkenbergs stoltaste 5-åring

Till skillnad från fastigheter är  
alla människor lika mycket värda. 

FALKENBERG  |  NYGATAN 30  |  TEL 0346 488 40  |  SVENSKFAST.SE/FALKENBERG
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Fredag 15 juni
HBTQ-BBQ med internationell dragshow 

Grindarna till Storan öppnas klockan 18.00 för en mysig  
fredagskväll med grillbuffé, tal, sång, musik och dragshow.  

Kostnad 199 kr inkl. entré, buffé och underhållning. Vi har vädersäkrat med tält. 
Vin och ölförsäljning. Vem du än är, är du välkommen att inleda Pridefestivalen med oss.  

Boka bord i förväg på tel. 0730-694259 för att vara säker på en plats,  
annars är det i mån av plats som det går att äta. Plats i champagnebaren finns alltid. 
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Lady Penelope
Förra årets succé tillbaka!
Precis som förra året har vi glädjen att presentera  
Lady Penelope och hennes show ”Open the bag”.

Succén från ifjol är tillbaka och Lady P lovar en minst lika 
underhållande show igen. För den modige i publiken finns 
möjlighet att bli den som får öppna Lady Penelopes  
handväskor.

När Lady Penelope intog Storans trädgård ifjol gjorde hon 
det med stil och skratten och applåderna löd högt när denna 
brittiska dam bjöd på en show utöver det vanliga. ”Precis 
lagom mycket naket”, ”Det roligaste jag sett” och ”Helt  
underbart” är några av omdömen som kom från publiken.



Vi har skapat grafisk profil och 
www.pridefalkenberg.se 

med 100% kärlek.

På Hannells IT har vi en mångsidig kärlek til l IT. Du kan alltid kontakta oss oavsett  
vilken IT-fråga du har. Vi ser til l att du får en lösning som är helt anpassad efter  

ditt företags behov. Välkommen som Guldkund til l Hannells IT!

Teknisk supportDrift Stöd till bef.  
IT-avdelning

OnlinebackupProjektledning Webb & 
grafisk design

Affärsutveckling hannellsit.se | 0346 - 555 10

IT MED 100% KÄRLEK

Program
Lördag 16 juni

10-14.30 Pridepark I Pride park 
möts människor i glädje men vi 
pratar också allvar och lär oss; för att 
tillsammans kunna sprida kunskapen 
om HBTQ-frågor. Konferencier under 
dagen är för femte året vår alldeles 
egne underbare Niclas Christoffer. 
Pride Park hittar du på Torggatan  
vid Storan. 

11.00 Invigning Pride Falkenberg
Som kommunalråd i Falkenberg sa 
hon för 5 år sedan ja till en Pridefestival. 
Detta jubileumsår invigningstalar  
Mari-Louise Wernersson (C) och  
pratar om ett Falkenberg för alla och 
vilka tankar hon fått under resan från 
första året och hit. 

11.15 Politisk debatt: 
Under ledning av en moderator kom-
mer de flesta av de lokala partierna 
mötas i ett samtal kring HBTQ, inklu-
dering och trygghet. Medarrangör: 
Falkenbergs Kommun

11-13.30 Drop-in vigslar 
präst Peder Jarnvall finns på plats 
tillsammans med borgerlig vigselför-
rättare Mari-Louise Wernersson. 
Välj den sortens vigsel ni vill ha. Hin-
dersprövning måste finnas. 

14.00 Uppsamling för Prideparad, 
vid Mölle

14.30 Prideparad. 
Start Mölle, mål Rådhustorget där det 
blir en manifestation med tal, dans 
och sång. 

18.00 Pridegudstjänst 
i Falkenbergs Kyrka,  
arrangör: Svenska Kyrkan

20.00 Gratiskonsert 
på Rådhustorget med Alcazar, 
förband I am Nova

22.00- 01.00 Nattklubb på Storan

Program på scenen i Pride Park.
10.30  Jessica Engelbrektsson,  
 singer-songwriter med egna låtar
10.45  Willman
11.00  Invigningstal av Mari-Louise  
 Wernersson, kommunalråd
11.10  Arvid och Hampus med  
 ”La Dolche Vita”
11.15  Politisk debatt
12.00  Jessica Engelbrektsson
12.15  RFSL Halland anförande
12.30  Arvid o Hampus 
12.45  Ronja Rövardotter sång
13.00  Anförande Peder Jarnvall
13.15 Anförande Pride Falkenberg 
13.30  Anförande Björn Störtebecker,  
 Stolta föräldrar
13.45 Överraskning
14.00  DJ time
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 Utställare Pridepark 

Amnesty
Arbetsförmedlingen
Centern
Different Design
En trappa upp
Falkenbergs Bibliotek

Falkenbergs Fotoklubb
Falkenbergs kommun
Falkenbergs Scoutkår
Falkenbergs Sparbank
Falkenbergsnämnden
Friskis & Svettis
FUB
Försvarsmakten
Globalize Food Truck

Hemvärnet 
IF Metall
Knopster
Knyppla Hantverk
Kommunal
Kvinnojouren
Langosboden
Liberalerna
Lärarförbundet

Miljöpartiet
Moderaterna
Naughty Corner
Polisen Falkenberg
Pride Falkenberg 
Radio Wake Up
Region Halland
Ren Miljö
RFSL Halland

RFSU Halland
Räddningstjänsten Väst
Sminkhörnan
Socialdemokraterna
Språkvän
Svenska kyrkan
UNG FBG
Ungdomsmottagningen
Vision

Vänsterpartiet
Wavedyes
Öppna Moderater i Väst
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Prideparaden Start:  14.30
Var:  Mölle
Samling:  14.00

Deltagande grupper  
i Prideparaden
Amnesty
Centern
En trappa upp
Falkenbergs Fotoklubb
Falkenbergs Kommun
Falkenbergs Scoutkår
IF Metall
Kix Falkenberg
Kommunal
Kristdemokraterna
Liberalerna
Lärarförbundet
Miljöpartiet
Moderaterna
Näringslivet Falkenberg
Polisen Falkenberg
Rädda Barnen
Räddningstjänst Väst
Socialdemokraterna
Stolta föräldrar
Teatergläntan
Ung Fbg
Vesterhavsskolan
Vänsterpartiet

Lördag 16 juni

pridefalkenberg#

Under glada tillrop går vi i 
prideparaden- en marsch som 
handlar om allas lika värde och 
alla rätt att vara den de är. 

Prideparaden är en höjdpunkt under 
Pride Falkenberg och många tusen  
brukar ansluta för att visa att Falken-
berg är en stad för alla.

Paraden börjar klockan 14.30 med 

Mölle som utgångspunkt. I mål är vi 
när vi når Rådhustorget där vi samlas 
för pridetal, sång och musik samt  
utdelandet av Årets Hedersmedlem i 
Pride Falkenberg.

Uppsamling inför paraden sker från 
klockan 14 vid Mölle och på plats 
finns guider som kommer att försöka 
få alla anmälda grupper att komma 
på rätt plats och hänvisa till allmänna 
sektioner.

Grupper om minst 8 personer eller 
grupper som vill ha sitt namn med i 
programmet ber vi ska anmäla sig till 
paraden@pridefalkenberg.se 

Det går att anmäla sig ända fram till 
13.00 lördag den 16 juni. För efter-
släntrare går det också bra att anmäla 
sig i Pride Falkenbergs tält i Pridepark.



Prideparaden börjar vid Mölle kl. 14.30 och när hela tåget  
kommit fram till Rådhustorget börjar manifestationen. 

Årets Pridetalare: 
Annika Andersson

En av Sveriges mest folkkära komiker 
och skådespelerskor är årets prideta-
lare. Annika Andersson, bördig från 
Mårdaklev men sen länge bosatt i 
Falkenberg, ser fram emot att få sätta 
ord på det här med allas lika värde:
Det ska bli jätteroligt att vara med 
i Pridefesten i år. För mig är det en 
självklarhet att alla ska få leva ett liv 
där man känner sig fullt ut levande. 
Människor som år 2018 fortfarande 
tycker att alla ska leva efter vissa mal-
lar och regler måste man ändå kalla 
gammalmodiga. Var och en får leva 
sitt liv som den vill, så länge man inte 
skadar någon annan.

Annikas karriär började på den lokala 
revyn i byn och tog henne sedan först 
till Vallarnas scen och sedan vidare 
runt i landet vilket gjort att vi känner 
igen henne från farser, teaterföreställ-
ningar, dramaserier och tv-program. 
Lite kuriosa är att hon vunnit Guldmas-
ken tre gånger och att hon kommer 
från världens största kartlagda släkt- 
den berömda Långarydssläkten.

Till Pride Falkenberg kommer hon med 
ett kärleksbudskap som proklameras 
från scenen på Rådhustorget i sam-
band med att paraden gått i mål där.

Årets hedersmedlem
Årligen utser Pride Falkenberg en 
hedersmedlem. Utnämningen går till 
någon som verkar i Falkenberg och 
som genom sitt sätt att vara och jobba 
bidrar till att göra Falkenberg till en 
stad för alla. Årets Hedersmedlem 
2018 tillkännages på scenen på  
Rådhustorget i samband med  
paradens avslut.

Hedersmedlemmar sedan tidigare:
2017: Peder Jarnvall
2016: Malin Lilja
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Stötta Pride Falkenberg
Många bäckar små... det gäller både 
när det gäller att förändra genom sitt 
sätt att vara. Men också när det
kommer till pengar.  

Vill du stötta Pride Falkenberg?

Bli medlem för 50 kronor genom att 
Swisha 123 080 3593
eller sätt in pengar på konto:  
8060-6 183.151.614-9

Regnbågshopen har 
allt för pridefesten!

I Pride Falkenbergs shop hittar ni allt 
för pridefesten- vi har flaggor, hattar,
halsband och mycket annat. Bara hos 
oss finns våra t-shirts och tygkassar 
med Pride Falkenberg-loggan samt de 
med vår slogan ”Vem du än är”.
Ni hittar shopen i Pridepark båda 
dagarna.

Fredag 15 juni kl: 14-20
Lördag 16 juni kl: 10-14.30

Lördag 16 juni

Årets Pridetalare Annika Andersson
Pride Falkenbergs ordförande Jill Wegerup

Madde Wolfhagens dance crew
Schlagerabstinens

Samt utdelandet av Årets Hedersmedlem 2018 i Pride Falkenberg

Uppträdande: 

Tal:

Pridemanifestation på Rådhustorget

pridefalkenberg.se 
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 I Am Nova
Falkenbergspublikens favoriter är 
tillbaka och kommer med stil och 
kärlek värma upp scenen  
för Alcazar. 

”Vi är en poprock-duo som för-
vandlas till ett femmannaband  
när vi spelar live. 

Våra namn är Carl-Oscar Anders-
son och Jonathan Larsson.

Det ska bli fantastiskt roligt att 
spela på Pride och bidra till detta 
grymma event. Vi står självklart 
upp för att allas rätt att vara sig 
själva och bara köra på. ”

Pride Falkenberg med sponsorer presenterar en oförglömlig kväll på Rådhustorget. 

GRATISKONSERT 
för att fira 5 år av kärlek i vår stad. 

Det gör vi med start lördag kl. 20.00 tillsammans med Alcazar och I am Nova

Efter 20 år av disco ger sig  
jubilerande Alcazar sig ut på  
en avskedsturné i höst. 

Men först ska de ut och sprida kärlek 
på tre pridefestivaler nu i sommar. Det 
är Pride Stockholm, Europride och 
Pride Falkenberg.

Att Pride Falkenberg kan presentera 
hjältarna Tess Menkel, Lina Hedlund 

och Andreas Lundstedt när vi nu firar 
5 år i sommar känns fantastiskt och 
vi ser fram emot en kväll då hela 
Rådhustorget dansar och sjunger med 
till Alcazars klassiska hitlåtar som 
”Not a sinner, nor a saint”, ”This is the 
world we live in” och ”Stay the night” 
med många fler. Den officiella Europri-
de-låten ”In the name of love” tar de 
också med sig till årets stora disco i 
Falkenberg.

Alcazar
- kärlekens hjältar kommer med disco

kl. 22-01 dansar vi loss under 
bar himmel på Storan!

Nattklubb på Storan 
med Pride Falkenberg

Lördag 16 juni

Champagnebar, DJ och gästuppträdande.
Storans bar har öppet. Entré 100 kr

    

pridefalkenberg#
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15 JUNI – 15 AUGUSTI
hallandstrafiken.se

Färg, utseende, popularitet, 
charm m.m. spelar roll...

...fast bara när det gäller värdet på din bostad!

Hör av dig för en 
fri värdering!

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

Färg, utseende, popularitet,
charm m.m. spelar roll…

FALKENBERG / NYGATAN 32 / 0346-825 00
falkenberg@maklarhuset.se

…fast bara när det gäller
värdet på din bostad!

Hör av dig för en fri värdering!

Möt oss i Pridepark eller i paraden. 

Fira gudstjänst med oss!
Falkenbergs kyrka - klockan 18.

REGNBÅGSGOLFEN
Söndag 17 juni kl. 9.00       
Välkomna till en ny tävling på Falkenbergs Golfklubb!
Denna tävling har vi startat för att stötta Pride Falkenberg och visa att vi ställer oss 
bakom allas rätt till lika värde. En del av startavgiften kommer gynna Pride Falkenberg. 
Tävlingen spelas som en 4-manna scramble där man anmäler sig individuellt  
och blir lottad i ett lag. Anmälan via MinGolf.

Alla slår ut från samma tee oavsett kön, och ni blir tilldelade ett  
laghandica. Ingen greenfee utöver startavgiften, utan alla spelare  
betalar samma avgift oavsett varifrån du kommer.

Vi ser fram emot en fantastisk dag tillsammans!

pridefalkenberg.se 
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Rådhustorget 3A, 311 31 Falkenberg | Tel. 0346-100 77
info@hermansrestaurang.se | www.hermansrestaurang.se

Välkommen till

Hermans
Vem du än är!

pridefalkenberg#

V-TAB Falkenberg order.falkenberg@v-tab.se

Vi trycker i 
regnbågens alla färger

Anna
010-480 68 63

Madeleine
010-480 68 56

Jonas
010-480 68 55

Anders
010-480 68 58

Viktoria
010-480 68 57

Tom
010-480 68 62

Vi är en smidig reklambyrå med eget tryckeri här i Falkenberg. Hör av dig till 
oss om du behöver hjälp med grafisk formgivning, fotografering eller tryck. 
Litet som stort.

Kom och besök oss på Oktanvägen 4, så bjuder vi på kaffe och glass!

Välkommen du också!

Det är vi som har 
formgivit denna bilaga
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Bank & Försäkring

Vi gillar olika!

Välkommen till oss!
 

Som stolt sponsor finns vi på plats  
i “Prideparken” lördag 16 juni! 

En bank för alla!

falkenbergssparbank.se      0346-550 00
450 gratis parkeringsplatser. 

Alltid söndagsöppet!

LOVE 
IS 

LOVE

Ett Falkenberg 
för alla.

Vänsterpartiet Falkenberg

V

"Från rikshomofob till transaktivist!"
Föreläsare: Maria Hansson, Öppna Kristdemokrater
Plats: Rum 108, Framtidens Hus (IOGT-NTO) Torggatan 5, Falkenberg
Tid: Fredag, 15 juni, kl 16.00-17.30

Marias resa har varit lång. Trots att hon redan som barn kände sig född i fel kropp
skulle det dröja tills det att hon var 54 år innan hon vågade komma ut. Från ett liv
som Allan Nielsen, frikyrklig predikant som hotade homosexuella med helvetets
eldar och polisanmälde Ecce Homo-utställningen för hets mot folkgrupp, till
Maria Hansson, föreläsare på Pride runt om i landet och känd transaktivist som
nu tar debatten för allas lika värde. Missa inte hennes gripande föreläsning.

Kristdemokraterna Falkenberg
facebook.com/KDFalkenberg/
076 - 768 11 58

Stadsbiblioteket

Torsdagen den 14 juni kommer årets konferencier för Pride 
Falkenberg, Niclas Christoffer, till stadsbiblioteket och pratar 
om sina böcker, hur han gör när han skriver och en del 
annat. Niclas har bland annat skrivit böckerna ”Som Zlatan 
fast bättre” och ”Airtight” och jobbar även med stand-up.
Biblioteket bjuder på fika efteråt.

För dig mellan 12 - 15 år
Stadsbiblioteket 14 juni kl. 16
Gratis inträde

Kom och träffa författaren
Niclas Christoffer

Stadsbiblioteket

Torsdagen den 14 juni kommer årets konferencier för Pride 
Falkenberg, Niclas Christoffer, till stadsbiblioteket och pratar 
om sina böcker, hur han gör när han skriver och en del 
annat. Niclas har bland annat skrivit böckerna ”Som Zlatan 
fast bättre” och ”Airtight” och jobbar även med stand-up.
Biblioteket bjuder på fika efteråt.

För dig mellan 12 - 15 år
Stadsbiblioteket 14 juni kl. 16
Gratis inträde

Kom och träffa författaren
Niclas Christoffer

Stadsbiblioteket

Torsdagen den 14 juni kommer årets konferencier för Pride 
Falkenberg, Niclas Christoffer, till stadsbiblioteket och pratar 
om sina böcker, hur han gör när han skriver och en del 
annat. Niclas har bland annat skrivit böckerna ”Som Zlatan 
fast bättre” och ”Airtight” och jobbar även med stand-up.
Biblioteket bjuder på fika efteråt.

För dig mellan 12 - 15 år
Stadsbiblioteket 14 juni kl. 16
Gratis inträde

Kom och träffa författaren
Niclas Christoffer pridefalkenberg#
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C O N S U L T I N G

Till skillnad från fastigheter är  
alla människor lika mycket värda. 

falkenberg  |  NygataN 30  |  tel 0346 488 40  |  sveNskfast.se/falkeNberg

Stor tack till våra sponsorer!

V

  
 

  
 

pridefalkenberg.se pridefalkenberg#


