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Slik blir årets Oslo Pride!
Det er under tre måneder igjen til vi får oppleve nye, hybride Oslo Pride fysisk
i hovedstaden og digitalt på oslopride.no!

FEIR SAMHOLD, MANGFOLD OG KJÆRLIGHET
Fra 18.-27. juni vil Oslo Pride fylle hovedstadens gater med Pride Park, Pride
House og ikke minst Pride Parade! I tett dialog med helsemyndighetene har
festivalen bestemt en modell som kan justeres i henhold til gjeldende
smittesituasjon i juni. Dette sikrer at festivalen vil sette sitt fargerike preg
både fysisk i bybildet og digitalt på skjermer verden over. Vi gleder oss til å

gå sammen om den store festen og protesten som utgjør Oslo Pride.
– Jeg er stolt over gruppehjernen i Oslo Pride som har funnet en løsning hvor
vi kan gjennomføre en trygg festival uavhengig av situasjonen i juni. Etter en
lang periode der mange av oss har kjent på isolasjon og ensomhet blir Oslo
Pride et desto viktigere samlingspunkt. Bli med oss og feir samhold,
mangfold og kjærlighet i juni, oppfordrer fagsjef for kommunikasjon, Tone
Simonnes.
DIGITAL INKLUDERING OG INTERNASJONAL SOLIDARITET
Med fjorårets digitale erfaringer bak oss er vi klare for å ta Oslo Pride et steg
videre i 2021. En positiv effekt ved en fysisk/digital hybrid er omfanget av
publikum som kan nås og medvirke i feiringen.
– Med det digitale som et tilskudd når vi i større grad ut til de som ikke kan
delta fysisk, samt et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Dette passer
ekstra godt i år, da tematikken for festivalen er internasjonal solidaritet, sier
styremedlem Inger Kristin Haugsevje.
De siste ti årene har vi sett en sterk mobilisering for skeive rettigheter verden
over, som har ført til mange viktige gjennombrudd. Disse seirene er et
resultat av at skeive bevegelser i ulike land har bygget opp solide
solidaritetsstrategier hvor felles kamp mot diskriminering og marginalisering
har vært sentrale. Situasjonen for mennesker som bryter med normene for
kjønn og seksualitet er imidlertid fremdeles svært krevende i mange land slik
som Polen og Tsjetsjenia.
– Oslo Pride vektlegger internasjonal solidaritet i festivalens kulturelle og
politiske program for å understreke at man ikke skal ta rettighetskampen
eller seirene for gitt. Vi skal vise vår støtte og solidaritet til de av oss som
opplever frihetsberøvelse og diskriminering gjennom å sette denne
tematikken på agendaen, forteller Tor Kjetil Edland, fagsjef i Pride House.

VÅRE ARENAER:

Vengaboys opptrådde i Pride Park 2018, foto: Ida Toldnæs / Oslo Pride

PRIDE PARK - onsdag 23. juni - lørdag 26. juni
Pride Park ligger midt i Spikersuppa, mellom Stortinget og Slottet.
Festivalområdet yrer av liv og består av flere scener, matservering og barer,
hyggelige sitteområder, Pride-butikken og stands. Avhengig av begrensninger
for publikumsantall vil parken potensielt deles inn i fysiske avgrensede soner.
Scenene vil være plassert i hver sine soner, men det vil være skjermer rundt
omkring i hele parken slik at publikum kan få med seg det som skjer uansett
hvilken sone en befinner seg i. Det vil være separate innganger og utganger
for hver enkelt sone, og publikum telles både inn og ut. Oslo Pride skal være
tilgjengelig for alle, og vi har fokus på universell utforming og
tilretteleggelse for funksjonshemmede. Det er selvfølgelig gratis inngang til
Pride Park for alle!

PRIDE HOUSE - lørdag 19. juni - fredag 25. juni
Pride House setter skeiv kultur og politikk på agendaen gjennom debatter,
foredrag, workshops og ulike kulturuttrykk. I år arrangeres Pride House på
Youngs og Kulturhuset på Youngstorget. Pride House er gratis og åpent for
alle, men forholder seg selvfølgelig til gjeldende smittevernsføringer for
innendørsarrangement. Både Youngs og Kulturhuset oppfyller krav til
universell utforming og har god tilgjengelighet i alle lokaler.

Meld på ditt bidrag
I 2021 vil Pride House ha særlig vekt på internasjonale tema, men du står
også fritt til å melde inn programpunkter utenom dette. Målet er å sette
sammen med variert program som speiler mangfoldet i skeiv politikk og
kultur.
Meld på ditt bidrag her
Påmeldingsfrist: 1. mai 2021

PRIDE PARADE - lørdag 26. juni
På grunn av smittevernshensyn vil vi ikke kunne gjennomføre paraden i sin
tradisjonell form. Vi lover likevel et arrangement som vier rom til både fest
og protest, og skaper synlighet og liv i bybildet. Nærmere detaljer om hvilken
form paraden gjennomføres offentliggjøres på et senere tidspunkt.

DIGITALT PROGRAM - Gjennom hele festivalen
I år kan du også delta på Oslo Pride digitalt! Gjennom hele festivalen vil vi
sende innhold fra våre fysiske arenaer i tillegg til innslag fra andre Pridefeiringer og samarbeidspartnere. Dette åpner opp mange nye muligheter for
fellesskap og digital interaksjon for publikum verden over! Vårt digitale
program er gratis for alle, og blir tilgjengelig på våre
nettsider: www.oslopride.no

OFFISIELLE OSLO PRIDE VENUES
I tillegg til våre hovedarenaer samarbeider Oslo Pride med en rekke ulike
serverings- og utesteder (og andre tilsvarende aktører) over hele landet som
vil fungere som offisielle Oslo Pride venues under festivalen. Dette er
hyggelige og Pride-pyntede møteplasser, hvor man har anledning til å følge
med på festivalen på skjermer i lokalet. Flere av våre offisielle Pride venues
ligger i kort avstand fra Pride Park og Pride House. Samtlige offisielle Oslo
Pride venues har universell utforming.
Offisielle Oslo Pride venues offentliggjøres på våre
nettsider www.oslopride.no nærmere festivalen.

PROGRAMSLIPP:
Fullstendig program for festivalen slippes 1. juni 2021 på www.oslopride.no
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HVORDAN JUSTERER VI FESTIVALEN?
Ved tilnærmet fullstendig gjenåpning av samfunnet
•
Vil vi kunne ta imot et større antall publikum på samtlige av våre
arenaer.
•
Vil vi kunne fjerne soneinndelingene i Pride Park, eller utvide
antallet personer innenfor hver sone.
Ved delvis gjenåpning av samfunnet
•
Vil vi dele inn Pride Park i fysiske avgrensede soner med maks
antall personer i henhold til myndighetenes føringer i hver sone.
•
Vil vi operere med et maks antall personer på Pride House med
nøye oppmålte plasser.
Ved strenge restriksjoner / lockdown
•
Vil det digitale programmet forene Pride House, Pride Park og
paraden på www.oslopride.no.
•
Pride Park vil strømme innhold fra scenene, men uten fysisk
publikum tilstede.
•
Pride House vil strømme sitt program fra Youngs, men uten
fysisk publikum tilstede.
•
Paraden vil bli markert på alle våre flater.
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HØYOPPLØSLIGE BILDER:
Oslo Pride Paradeshow 2020 - Uteservering på Det Gamle Biblioteket (Marius
Svaleng / Oslo Pride)
Vengaboys opptrer i Pride Park 2018 (Ida Toldnæs /Oslo Pride)
Illustrasjon Oslo Pride 20201 (Trine Thingstad / Oslo Pride)

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.
Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere Nordens største
Pride-feiring hvor alle får være akkurat den man er. Festivalen avholdes 18.-27.
juni 2021
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