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– för kärleken och allas 

lika värde!

Charlotte SignahlMarcus Jarl

TISDAG 17/9 
13.00 Föreläsning Charlotte Signahl
Hur många sexuella läggningar säger lagen att 
det finns? Vet du vilka de lagstadgade diskrimi-
neringsgrunderna är? Vad är ett gott bemötan-
de och vad är normer egentligen?
Det här är en handfast och humoristisk föreläs-
ning med lite svåra ord, en del teori, lite lagar, 
lite historia och ganska mycket nutid. Vad måste 
företag, offentlig verksamhet eller en privatper-
son faktiskt veta, leva upp till i dagens samhälle?
Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom 
området mänskliga rättigheter, mångfald och 
diskriminering sedan slutet av 1990-talet. 
Plats: Pelarsalen, Vadstena Bibliotek

18.00 Föreläsning med Martin Hellström på te-
mat genus och normkritik i barnlitteraturen. Hur 
ser det ut i barnlitteraturen, hur ska vi hantera 
alla prinsessor och prinsar och var finns normkri-
tiken? Det här blir spännande för alla, men kan-
ske särskilt dig som arbetar med eller har barn!
Plats: Vadstena bibliotek 

FREDAG 20/9
16.00 Författarbesök av Marcus Jarl 
Vadstena bibliotek bjuder in vadstenaförfatta-
ren, aktuell med boken Tusen bitar som handlar 
om en gravt homofob man som genomgått en 
hjärttransplantation och får reda på att han fått 
ett hjärta från en bög. Boken nominerades till 
Årets bok på QX-galan i år.
Plats: Restaurang Banco

18.00 Mässa i regnbågens tecken
Arrangör: Vadstena Dals församling 
Plats: Vadstena Klosterkyrka

19.00 Vad har hänt sedan Stonewall? 
Det är i år 50 år sedan polisen stormade en hbtq-
bar i New York. Efter otaliga razzior hade gäster-
na fått nog: kravaller, som varade i dagar, bröt ut 
och Stonewallupproret var igång – det var start-
skottet för Pride-rörelsen. Välkommen till ett 
perspektivgivande och informativt samtal om 
hbtq-frågornas utveckling i Sverige och världen. 
Samtalsledare är journalisten Bo Ludvigsson. 
Plats: Pilgrimscentrum



LÖRDAG 21/9
PRIDEPARADEN
Ingen Pride utan parad! 
Här finns många möjligheter; samla ihop dina 
kollegor, din idrottsklubb eller förening, ditt 
kompisgäng eller gå som privatperson. Alla är 
lika välkomna!
10.30 Samling i Hamnparken
11.00 Prideparaden avgår från Hamnparken

ANMÄLAN TILL PRIDEPARADEN
Organisationer som vill gå som ett eget ekipage 
med eget budskap måste förhandsanmälan sig. 
Då kan ni ha era egna profilkläder, plakat och 
loggor. Anmälan skickas till Camilla Mellberg, 
camilla.mellberg@vadstena.se.
Ni är naturligtvis också välkomna att gå i para-
den som privatpersoner – då behövs ingen
föranmälan!

SCENPROGRAM RÅDHUSTORGET
12.00 - 12.30 Invigning
Välkommen till Vadstena Prides högtidliga invig-
ning. Med stolthet hissas regnbågsflaggan som 
en symbol för mångfald och kärlek. Transaktivis-
ten Emilia Larsdotter invigningstalar.
Vadstena Prides officiella Pridelåt ljuder över tor-
get återigen och får känslorna att svalla. Låten 
heter STOLT och framförs och är skriven av Kevin 
Lehnberg. Under invigningen premiärar även 
Kevins nya singel DEMONS.
Konferencier för dagens program är kultur- och 
fritidschef i Vadstena kommun Maria Jönsson.

12.30 - 13.30 Scenprogram 
I direkt anslutning till invigningen bjuds det på 
ett varierat program, med spännvidd mellan  
musikuppträdande, samtal och andra överask-
ningar. Programmet inleds med musik av stråk- 
och körelever och lärare från kulturskolorna i 
Motala och Vadstena.
Motalakillen Felix Heurlén är tillbaka på Vadste-
na Pride för att berätta om sin transresa. Nu har 
han tagit sin 7:e testosteronspruta - hur går det, 
hur mår han och vad väntar härnäst?

Agnes Mattsdotter är högaktuell. Dels kan ni se 
henne i Bränn dessa rader på Östgötateatern i 
vinter, hon har släppt en ny singel BARA BARN 
och sommaren 2020 spelas barnpjäsen 
”Sykorax” på Shakespearefabriken - Agnes står 
för regi och musik till den föreställningen.

Teo Rösarne är 15-åringen som har  släppt egna 
låtar i flera år. Han driver en musikinriktad kanal 
på Youtube där han både framför egenskrivna 
låtar och covers.
Artistnamnet TEEO skapades som en nystart 
som inleddes i ett samarbete mellan TEEO och 
Mariette. De båda kom i kontakt med varandra 
efter att Mariette uppmärksammade TEEO på 
hans Youtube-kanal.

Under hösten 2019 har Vadstena ett dansresi-
dens som heter Moving Vadstena. Projektet som 
riktar sig till alla - som det stod i Mvt:                  

”vi söker även människor med två vänsterföt-
ter”. Natalie Ruiz är dansare och koreograf med 
rötter i Frankrike. Natalie har varit verksam vid 
Cullbergsballeten och har blivit utsedd till en av 
Europas bästa dansare.

FRITIDSCENTRUM 
Fritidscentrum flaggar alltid med regnbågsflag-
gan utanför sin lokal vid Stora torget – inklude-
ring är en självklarhet. Hela veckan kan du göra 
din egen kärleksbrosch och så har de en alldeles 
speciell kramruta! Den 21 september flyttar Fri-
tidscentrum ut på Rådhustorget.
Program och öppettider hittar du på:
www.facebook.com/fritidscentrum.

ARRANGEMANG 21/9 

10.15-11.45 Guidning om den normfria naturen
Ses två svanar på Tåkerns vatten antas det
oftast vara en hona och en hane, men så behö-
ver inte vara fallet. Det kan vara två honor
eller två hanar som valt att bilda familj tillsam-
mans. I naturen finns samkönade par, djur
som byter kön, organismer med två kön, fäder
som föder barn och mycket mer som inte faller
inom ”normen”.
Plats: Naturum , Tåkern

17.00 Teater. Allt som är värt
Med värme, humor och hits från 1987 till idag 
tacklas svåra ämnen på ett avväpnande, rörande 
och roligt sätt. Det här är historien om en sjuårig 
pojke, som får veta att hans mamma ligger på 
sjukhus på grund av att hon inte längre vill leva. 
För att rädda sin mamma gör pojken en lista 
över allt som är värt att leva för. 
Arrangör: Vadstena teaterförening.
Plats: Katarinaskolans gymnastiksal

17.00 Körkonsert Kärleken är
Vadstena gospelkör och kören Saltblandning 
med solister och musiker framför sånger på kär-
lekstema. Klassiker som Always on my mind, You 
are so beautuful och Du är allt är med på reper-
toaren. Arrangör: Vadstena Dals församling.
Plats: Vadstena Klosterkyrka

19.00 Körkonsert Jag såg dig över havet
Ett finstämt körmöte mellan Norrbykören från 
Göteborg och Motala kammarkör. 
Plats: Sancta Birgitta Klostermuseum

18.30 Teatermöte mellan Vadstena och Linkö-
ping - det bjuds på två föreställningar:
1. Körsbärträdgården av Anton Tjechov framförs 
av Vadstena Unga Teater
2. Ogräset är teaterföreningen Farabels egna fö-
reställning om folkmordet på polska Jedwabnes 
judar 1941
Plats: Gamla teatern

MÅNDAG 16/9
Utställningen ”Stolta Nära” av Anna Nordström 
visas i Klosterkyrkan 16/9-29/9. Här visas helt 
fantastiska möten med närstående till hbtq-per-
soner, deras tankar och känslor. Många tankar 
som det inte så ofta pratas om. För närstående 
till en hbtq-person finns det kanske inte riktigt 
plats, eller så vågar de inte ta plats, just för att 
de vill ge utrymme och stötta sina nära på bästa 
sätt. Men nu har de kommit till tals.
Plats: Klosterkyrkan

TISDAG 17/9
10.30 Normkritisk Babysång
Välkommen till dig som är barn mellan 0-3 år, 
och dig som har barn mellan 0-3 år. Bibblan bju-
der på en normkritisk sångstund med bokläs-
ning, ramsor och så kaffe såklart! 
Plats: Vadstena bibliotek

PROGRAM
VÄLKOMMEN TILL EN FEST I KÄRLEKENS TECKEN!

Nu är det tre år sedan Vadstena Pride genomfördes för första gången. Syftet med 
Vadstena Pride är att öka hbtq-kompetensen i kommunen samt att lyfta upp 
normkritik och htbq-personers livssituation. Det övergripande målet med det här 
arbetet är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

Vem 
älskar 

du? 

PRIDE-TORGET

På Rådhustorget kommer 

organisationer prata om hur 

de ställer sig bakom mänskliga 

rättigheter, med särskild 

tonvikt på hbtq-personers 

rättigheter.

Bibblankommer ut!

Regnbågit soffhäng 

med 

Fritidscentrum 

på Rådhustorget. 

Pyssel, snack, 

kärlek och 

gemenskap.

Teeo

Konferencier  Maria Jönsson

Agnes Matsdotter

Motala kammarkör

Stolta Nära


