
HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIDE FALKENBERG

16-18 juni

Lör 17 juni

Paraden
kl. 14.00

Lady Penelope sätter färg på fredagens hbtq-bbq

Vinn pengar i paraden

Magiskt med Magnus Carlsson på Vallarna
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För fjärde året är det dags för pridefestival i Falkenberg. I år är 
Pride Falkenberg tre dagar, 16-18 juni. Föreningen Pride Falkenberg 
verkar för synliggörande, ökad kunskap och 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 16-18 juni. Välkommen- vem du än är! 

Hej alla Pridevänner! 

pridefalkenberg.se 

Handla regnbågsprylar av oss
Fredagen 16 juni kommer vi mellan 15-18 inne på Storan att 

ha försäljning av flaggor, hattar och annat som passar för pride 
och parad. Vi säljer också t-shirt och tygkasse med vår fina Pride 

Falkenberg logga samt t-shirts och tygkasse med vårt motto 
”Vem du än är”. Vi tar kontanter eller Swish. 

I pridepark på lördag den 17 juni kommer vi också i vårt 
tält Pride Falkenberg att ha försäljning. Under lördagen kommer också 

RFSL Halland som är återförsäljare åt Happy Pride att finnas på 
plats med försäljning av prideprylar.

Stötta Pride Falkenberg
Bli medlem i Pride Falkenberg och hjälp oss i föreningen med vårt 

arbete för ett Falkenberg för alla. Medlemskap kostar 100 kr 
och då får du vårt armband ”VEM DU ÄN ÄR”.  

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

pridefalkenberg

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 16 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 179 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. 

Lady Penelope
En bit in på kvällen gör Lady Penelope entre och ger 

oss sin populära show ”Open the bag”. 

Lady Penelope är brittisk men gör succé lite runt om i Europa, 
inte minst på Gran Canaria där showen ständigt drar fulla hus. 

För den modige i publiken finns det chans att vara en av de 
som öppnar någon av Lady Penelopes handväskor.



HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIDE FALKENBERG

att alla ska ha samma rStolta medarrangörer

Fo
to

gr
af

: C
ar

ol
in

e 
A

nd
er

ss
on

Stolta medarrangörer

Fo
to

gr
af

: C
ar

ol
in

e 
A

nd
er

ss
on



HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN PRIDE FALKENBERG

Kom och prata centrum- och landsbygdsutveckling, bli språkvän, 
eller lär dig mer om Fairtrade. Tyck till om vår utökade ungdoms-
verksamhet Ung FBG och om vår webb. Träffa Falkenbergs 
 kommunchef, kommunråd och oppositionsråd.

 
Välkommen till Falkenbergs kommun
i Pride Park mellan kl 9.30-13.30

Soffhäng i 
Pride Park!

Falkenbergs
kommunkommun.falkenberg.se

Bank & Försäkring

Vi gillar olika!

Välkommen till oss!
 

Som stolt sponsor finns vi på plats  
i “Prideparken” lördag 17 juni! 

En bank för alla!

falkenbergssparbank.se      0346-550 00

Sagostund med Olika
Olika förlag har 
som motto- In med 
stereotyper- in 
med möjligheter. 
I barnhörnan i 
Pride Park blir det 
sagostunder under 
lördagen med 
deras spännande 
böcker. Klockan 
10.30 och klockan 
11.30 läser vi ur 
böcker från Olika 
förlag. ”Behövs 
det mer mångfald i 
barnböcker och ungdomsböcker? Det tror vi! 
Och det är därför vi finns. Vi är som vilket förlag 
som helst med den stora skillnaden att vi väljer 
våra manus utifrån vår värdegrund. Alla titlar ska 
bidra på ett eller annat sätt till vår devis: Ut med 
stereotyper – in med möjligheter! Vi ger ut böcker 
som speglar samtidens mångfald i sätt att vara 
och sätt att leva, roliga och spännande böcker 
som utmanar förlegade stereotyper och ger fler 
barn och unga möjlighet att vara sig själva, må 
bra och förverkliga sina drömmar i ett öppet och 
inkluderande samhälle.” 

På plats i Pride Falkenbergs tält går det också att 
köpa boken om Falkenbergs egna fotbollsstjär-
na Olivia Schough som är skriven av Jennifer 
Wegerup, också hon från Falkenberg. ”Vilket 
skott Olivia” är del 1 av flera i serien om 
Olivia. Rabatt erbjuds i Olika Förlags webshop 
med 20 procent för de som anger koden: 
falkenbergpride, gäller till och med 20170630

Precis som ifjol erbjuds ni att börja dagen lugnt med Yoga tillsammans med Charlotta Bjarneborg. 
Mellan 8.30-9.30 är du välkommen till parken vid Falkenbergs Kyrka för MediYoga.
MediYoga är en mjuk, meditativ och terapeutisk yogaform. Alla kan delta. Medtag yogamatta/underlag och filt.
Kostar inget. Välkomna!

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

Lördag
 8.30-9.30

Pride Yoga inleder dagen
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Lördag 17 juni

Stationsgatan

N
yg

at
an

H
ol

ge
rs

ga
ta

n

Storgatan

Torggatan

Sandgatan

Arvidstorpsvägen

Köpmansgatan

Färgaresträtet

Hotellgatan

Åg
at

an

Hamngatan

Doktors-strätet

Brogatan

Halmstadvägen

Lä
ro

ve
rk

sg
at

an

Hallanäsgatan
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RÖRBECKS-
TORGET

TULLBRON

ÄTRAN

STORTORGET

PRIDE-
PARK

Pride club  på Storan 
Kl. 20-01 med efterhäng Dansgolv under bar himmel, DJ Filip Davidsson och dragshow med Queens of Gothenburg. 

Champagnebar i trädgården. Storans  bar öppen. Entré 100 kr

På scenen i Pride Park
10.00 Invigning med Kålle, Pride Falkenberg och Henrik Olsson, 
 centrumutvecklare och Karin Torstensson, landsbygdsutvecklare.
10.15 Anförande av Robin Gustafsson, ”Marching for those who can´t” 
10.30 Emma Karlsson med sång
10.45 Hampus Berander & Arvid Nygren med ”La Dolche Vita”
11.00 Jessica Engelbrekt, singer-songwriter med egna låtar
11.20 Anförande RFSL
11.30 Willman
11.45 Jonna Bergström & Lisa Larsson med låtar ur ”Rent”
12.00 Anförande Pride Falkenberg & RFSL
12.15 Simon Pettersson med ”Jag ska måla hela världen lilla mamma”
12.30 Anförande Peder Jarnvall
12.45 Jessica Engelbrekt, singer-songwriter med egna låtar
13.10 Queens of Gothenburg, dragshow med klös i.

Utställare Pridepark 

Pride Falkenberg 
RFSL Halland
RFSU Halland
Region Halland 
Falkenbergsnämnden
Region Halland 

Folktandvården
Region Halland 
Ungdomsmottagningen
Falkenbergs kommun
Svenska kyrkan
Hemvärnet 
Försvarsmakten
Falkenbergs Fotoklubb
Falkenbergs Konståkningsklubb

Falkenbergs Sparbank
Friskis & Svettis
Kommunal
Lärarförbundet
IF Metall
Socialdemokraterna
Centern
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Vision
Öppna Moderater i Väst
Globalize Food Truck
Hantverk Linda Qvarford 
och Gun Nowicki
Falkenbergs Scoutkår
Röda Korset
Arbetsförmedlingen
Falkenbergs Bibliotek

Wavedyes
Vivab
Räddningstjänsten Väst
Polisen Falkenberg
Amnesty
Different Design
Tobys bubbly treat
Knyppla Hantverk
Emelie Duggal barnkläder

Knega
Pride Varberg
Ungdomsmottagningen 
Falkenberg 
UneCare of Sweden
Thoren Framtid
Kvinnojouren
FUB

8.30-9.30 Pride Yoga i parken vid Falkenbergs 
Kyrka Inled dagen med en lugn och fridfull 
stund. Med Charlotta Bjarneborg

Pride Park 9.30-13.30 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 fjärde året vår alldeles egne 
underbare Niclas Christoffer. 
Pride Park hittar du på Torggatan vid Storan. 

Drop-in vigslar sker mellan 11-13, präst Peder 
Jarnvall finns på plats tillsammans med borgerlig 
vigselförrättare Majlis Wolfhagen. 

Välj den sortens vigsel ni vill ha. Hindersprövning 
måste finnas.

Innerstadens butiker och personal har bjudit 
upp till Pride 10.00-15.00 Butikerna tävlar om 
bästa pride-budskapet, besök dem och inspireras

På Rådhustorget 10.00-15.00 Hoppborgar i 
regnbågens färger med Falkenbergs Innerstad

Konsert i Falkenbergs Kyrka kl. 18.00  Medver-
kan av Andres Esteche och Ann-Christine Ruuth 

20.00-01.00 Pride Club på Storan
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Årets prideartist Årets pridetalare

Magnus Carlsson
Känsla och högklassig sång blir 
det med folkäre popdivan Magnus 
Carlsson. Få artister har varit 
aktuella så länge men med år som 
sångare i Barbados och senare 
Alcazar har Magnus sedan kört 
på som soloartist och levererat hits 
som ” Lev livet” ”Live forever” och 
”Möt mig i Gamla Stan”. Magnus 
kommer att inta Vallarnas Frilufs-
teater och leverera kärlek, känsla 
och högklassig sång. 

Andrés Estche
Det blir ett kärt återseende 
när Andrés Estche gästar Pride
Falkenberg. Andrés bjuder på 
sång men framför allt tänkvärda 
ord av kunskap, vilja och kärlek. 
Som ordförande för RFSL New-
comers och en bakgrund som 
ordförande i RFSL Stockholm 
har han en gedigen kunskap 
att dela med sig av.

Paraden
Start: 14.00 – Samling: 13.30

Pridekonsert på Vallarna  
Manifestation i samband med att paraden 

når Vallarna. Paraden startar 14.00 från Mölle och
når så småningom Vallarna där en sprakande show tar vid. 

Stolt presenterar Pride Falkenberg Magnus Carlsson
som årets pride artist. Det blir tal och sång- allt för

att hylla och lyfta mångfald och kärlek i
Falkenberg, Sverige och världen.

Från scenen tillkännages också vem som tilldelas 
utmärkelsen Årets Hedersmedlem.

Medverkande: 
Kålle Gunnarsson, Niclas Christoffer, Magnus

Carlsson, Andrés Esteche, Amanda Andersson,
Patrik Rasmussen, Lady Penelope,

Christina Tellqvist

En marsch för allas lika värde och allas rätt att vara den de är. En av de 
absoluta höjdpunkterna under Pride Falkenberg är prideparaden. 
Precis som tidigare år samlas vi vid Mölle. Där ses vi 13.30 för att tillsam-
mans komma i ordning. Pridegeneralerna och våra volontärer visar var 
alla grupper ska stå och var det fria blocket går där enskilda personer 
oanmält kan ta plats. 

Årets parad börjar gå klockan 14.00 med scenen på Vallarna som mål. 
För att komma dit ringlar sig paraden genom innerstan och över Tullbron 
för att så nå Vallarna och friluftsscenen. 

Precis som fjol belönas den grupp i paraden som antigen genom kläder 
eller/och sång eller ramsor sticker ut på ett positivt sätt och ser till att sätta 
färg på paraden. Belöningen är på 5000:- och vid konserten på Vallarna 
tillkännages vinnaren.

Nytt för i år är att det finns ett pris på 5000:- till årets bästa drag. Priset 
kan gå till en ensam dragqueen, en duo eller en grupp. 

Anmäl deltagande i paraden om ni är en grupp om minst 8 personer. 
Mail: paraden@pridefalkenberg.se
Helst vill vi att ni anmäler er senast fredag den 16:e men anmälningar tas 
också emot i Pride Falkenbergs tält i pride park under lördag den 17:e. 

Anmäl er  
Om ni är en grupp som ska gå i paraden anmäl detta till paraden@pridefalkenberg.se
elller i Pride Falkenbergs

tält under lördagen. 

 Vinn 5.000:-
Bästa dragqueen och den 

grupp som genom

klädsel och /eller ljud gör

bäst ifrån sig belönas

med 5000:-  
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En stolt konstutställning på Mölle
Tre konstnärer och massor av stolta konstverk presenteras på Mötesplats Mölle. 

Granne med Pride Park ligger Mötesplats Mölle och där inne i stora salen finns det under 
lördag och söndag möjlighet att ta del av tre Falkenbergskonstnärers verk. 

– Det är en utställning som visar hopp, kärlek och glädje. Men också smärta och sorg, 
säger Jörgen Eklund som samordnat prideutställningen. 

Affärsutveckling
Visma, Pyramid, BI,  
CRM, E-handel

Teknisk support
Infrastruktur, säkerhet,  
mjukvara, hårdvara

Webb & grafisk design
Hemsida, trycksaker, grafiska profiler,  
logotyper, sociala medier, SEO / SEM

Projektledning
IT-revision, implementering, 
verksamhetsprocesser

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

www.hannellsit.se
0346 - 555 10

Vi har skapat grafisk profil och 
www.pridefalkenberg.se 

med 100% kärlek.

Stöd ti l l  bef. IT-avdelning
Upphandling, inköp, support

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!

Onlinebackup
Säkert, enkelt, tryggt 

IT MED 100% KÄRLEK

ROBERT WINROTH är en konstnär som 
målat hela livet men haft uppehåll under 
långa tider. Den senaste tiden har ska-
pandet kommit upp till ytan och Roberts 
engagemang i HBTQ-personer rättigheter 
syns i hans verk. 
– Jag har det i åtanke när jag skapar. Det 
kan vara glädje, sorg, kärlek, hat, förned-
ring eller åt det erotiska hållet, mina tavlor 
bygger på känslor, säger Robert. 

JÖRGEN ETTVIK är en 
självlärd konstnär som sätter 
människan i fokus. Jörgen 
arbetar gärna med mycket 
färg, verken vill han ska 
uttrycka känsla och själ. 
Jörgen jobbar även med 
olika applikationer på sin 
konst, det kan till exempel 
vara brodyr.  

HANS ERIK KARLSSON skapar sina verk i 
den egna ateljén Qrumelur som ligger på 
den egna gården. Hasse som är född och 
uppvuxen i Vinberg arbetar till vardags 
som naturbrukslärare på Munkagårdsgym-
nasiet i Tvååker. 2003 började han sin 
målarutbildning på Falkenbergs konstskola 
där han gick till 2007. Under 2013-2015 
gick Hasse en vidareutbildning till bildlära-
re på HDK i Göteborg. Tidigare har Hasse 
ställt ut under Konstliv Halland i tre år men 
också en separatutställning på Galleri 
Dencker + Schneider i Berlin. I sommar 
finns ett sommargalleri öppet på gården.

Hoppborgar i 
regnbågens 
färger
Mellan 10-15 på lördag kan barnen hoppa sig 
trötta och glada på Rådhustorget då Falkenbergs 
Innerstad ställer upp hoppborgar i alla möjliga 
färger. 

– Pride Falkenberg har blivit en fin tradition och 
framför allt lördagen innebär massvis av glada 
människor i rörelse vilket är något som vi som 
jobbar för en levande innerstad såklart tycker är 
jättebra. Pride står dock för så mycket mer, det 
handlar om att vi genom de här dagarna visar att 
Falkenberg är en stad för alla, alltid. Något vi står 
bakom och vill stötta på alla sätt vi kan, säger 
Anette Bengtsson, Falkenbergs Innerstadsförening.

Lördag 10-15
Rådhustorget

Lördag-söndag
9.30-14.00

Mötesplats 
Mölle
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Falkenbergs kyrka
Lördag 17/6 kl 18.00

Ann-Christine Ruuth 
Predikar

Andrés Esteche 
Sjunger

Regnbågsmässa

Harrys vänner
 i samarbete 

med

Som Harrys vän
får du 20% rabatt på maten  
Fredag 16/6 & Lördag 17/6

Ladda ner appen Harrys vänner
 för att ta del av erbjudandet.
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Sommarkortet är här!
– ta tåget eller bussen till ditt smultronställe
Res så mycket du vill i Halland 15 juni–15 augusti. Kortet gäller på  
alla bussar, Västtågen, Pågatågen, Krösatågen och Öresundstågen. 

 

Trevlig resa!

SÄLJSTART 1 juni

Läs mer på hallandstrafiken.se/sommar

  
 

 650 kr
RES FRITT I

TVÅ MÅNADER

15/6–15/8
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En smidig reklambyrå med  
eget tryckeri i Falkenberg

Hos oss möter du kreativa, skarpa  
och prestigelösa doers med  
kompetens inom originalarbete,  
grafisk formgivning, foto,  
tryck och efterbearbetning. 

Vi ordnar med andra ord allt  
som ett tryckeri och en  
reklambyrå gör – och vi låter  
dig vara med på hela resan. 

Välkommen in och  
ge oss en utmaning!

Jonas Johansson,  
platschef
010-480 62 51
jonas.johansson@v-tab.se

Från idé till succé
INGET GRAFISKT UPPDRAG ÄR FÖR LITET ELLER FÖR STORT

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!

…mer än bara bilder…

falkenbergsbild.se

After pride
En lugn stund tillsammans för att prata framtid och möjligheter. Vi samlas på 
Storan för After Pride under söndagen. Andres Esteche berättar om hur RFSL 
jobbar och Pride Falkenberg tillkännager vilka datum festivalen Pride Falkenberg 
blir nästa år. Sagocafeet håller öppet.

Årets hedersmedlem
Med start 2016 utser Pride Falkenberg årligen 
en hedersmedlem. 2016 utsågs Malin G Lilja till 
Årets Hedersmedlem för sitt mångåriga arbete 
med en regnbågsbokhylla på Falkenbergs Bib-
liotek. Något som sprider kunskap, synliggör 
hbtq-personer och är till glädje för många.

Vem som blir Årets Hedersmedlem tillkännages 
på scenen på Vallarna under lördagens pride-
konsert.

Söndag 18/6
12.00-13.30
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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

V

Stor tack till våra sponsorer!


