MO?N@ JSTE SE CHT#LI ZEPTAT...

PR;VOD
10:00 sraz u táborského vlakového nádraží
12:00 start průvodu městem

Srdečně vás zveme na

Pr;vod a festival
Queer Pride v T@bo>e
(PFQPT)

NA:E C-LE
•

Přihlašte se ZDARMA do průvodu na stránkách
dostante 50 % slevu na oficiální Afterparty Queer Pride

www.queerprideparadetabor.cz
Proč? Pokud má Organizační výbor PFQPT celou akci
zajistit s ohledem na bezpečnost a veškeré aspekty
organizace, uvítáme, když se přihlásíte co nejdříve.
Přihláška je anonymní – jediný povinný údaj je email,
na který vám obratem zašleme číslo účastníka Průvodu.
Toto číslo si uschovejte a předložte na začátku trasy
nejpozději v 11:30. Opravňuje vás k vyzvednutí
uvítacího balíčku a slevových kuponů na ostatní akce.
Přihlášku nemusí vyplňovat ti, kteří budou průvodu pouze
přihlížet nebo přijdou jen na festivalovou část.

společná oslava LGBTIQ komunity

FESTIVAL

a ostatní veřejnosti

zdarma
13.00 – 21.00

•

zviditelnění komunity LGBTIQ v ČR

•

podpora účasti LGBTIQ lidí
ve vzdělávání, kulturním
a občanském životě

•

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ PRŮVODU?

•Hlavní pódium •Informační stánky LGBTIQ subjektů
•Prodejní stánky •Stánky s občerstvením
•Parkování pro alegorické vozy
Rozmanitý program
•Hudba, divadlo, tanec •Proslovy •Výstavy •Workshopy
•Služby •Sportovní program •Program pro děti

vytvoření bezpečného prostředí

AFTERPARTY
vstupné
od 21:00 do ranních hodin

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?
Přihlašte se jako dobrovolník na stránkách

www.queerprideparadetabor.cz

Milenium Tábor

•Kapacita 1000 osob •4 bary •Šatny •Ochranka
•Restaurace
Velký sál •DJs •Hudba •Taneční vystoupení
•Velkoplošná projekce •Fashionshow
Program v patře (18+) •Stripshow •Danceshow
•Dragshow

Co znamená slovo queer?
V současnosti se slovo queer často užívá jako stmelující
sociopolitický termín pro lesbické, gay, bisexuální,
transgender,
transexuální,
intersexuální
a
další
nehetorosexuální identity, a pomáhá rozšířit definice
sexuální anatomie a genderové identity.
LGBTIQ
lesbický, gay, bisexuální, transexuální, intersexuální, queer
Proč uskutečnit Průvod a festival Queer Pride v České
republice a jaké jsou důvody k oslavě?
Ve skutečnosti lepší čas k oslavě nemohl nastat. Česká
republika spolu se Slovinskem jako jediné státy
mezi novými členy EU legalizovali registrované partnerství.
Z průzkumu veřejného mínění provedeného po schválení
zákona vyplynulo, že 52 % obyvatel České republiky
podporuje sňatky partnerů stejného pohlaví. To je více než
průměr Evropské unie (44 %), což tento národ vnáší
do skupiny (několika málo) národů, které považují sňatky
osob stejného pohlaví za společensky přijatelné.
Je Průvod Queer Pride v Táboře protestním
pochodem?
Nikoli. Jde především o oslavu a zároveň celá akce
umožní vnést do širšího povědomí LGBTIQ komunitu,
zviditelnit ji a přijmout i s tématy, která s ní souvisí.
Proč v Táboře?
Hlavně proto, že mezinárodní kulturní centrum CESTA
sídlí v Táboře a velká část jeho aktivit se soustředí
na táborskou komunitu. Průvod a festival Queer Pride
navíc pomůže Táboru stát se oblíbenou turistickou
destinací lidí z různých LGBTIQ komunit. Také
považujeme za důležité ukázat, že i menší města dokáží
svým hlasem podpořit ty, kteří to potřebují.
Proč 20. června?
Většina průvodů LGBTIQ v severní hemisféře se koná
v červnu na památku „Stonewall Riots“. Dne 28. června
1969 se LGBT lidé vzbouřili proti policejnímu zátahu
ve Stonewall Inn, gay baru v Greenwich Village v New
Yorku. Tyto události se obecně považují za počátek
moderního hnutí za práva LGBT.
Co je CESTA (Cultural Exchange Station in Tábor)?
CESTA je mezinárodní neziskové centrum ke zlepšení
kulturního
porozumění
a
tolerance
mezi
lidmi
prostřednictvím umění. Více informací na www.cesta.cz

CESTA
mezinárodní neziskové centrum
na podporu kulturního porozumění a tolerance
prostřednictvím umění
Trasa, která je 2,5 km dlouhá,
by měla trvat jednu až dvě hodiny.
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PR;VOD A FESTIVAL

qUEER PRIDE
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Medi@ln- partnER
Těšíme se na společnou oslavu
www.queerprideparadetabor.cz

