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Send inn ditt temaforslag
Meld inn ditt forslag nå!
‒ Har du et godt forslag til tema for Oslo Pride 2016? Da vil vi gjerne høre
fra deg, sier styreleder i LLH Oslo og Akershus (LLH OA), Hans Heen
Sikkeland.
Som eier, arrangør og avsender av festivalen Oslo Pride er det styret i LLH OA
som velger festivalens tema.
Oslo Pride hadde for første gang et festivaltema i 2012, og valget falt da på

«Ungdom». I 2013 var tema så «Individets rett», i 2014
«Menneskerettigheter» og i 2015 «Kjønn».
Nå frir LLH OA og Oslo Pride til publikum og ønsker for første gang i historien
ditt temaforslag velkommen.
‒ Dette er din sjanse til å påvirke, sier Lars Arnesen, styreleder i Oslo Pride.
Han påpeker at temavalget for festivalen er avgjørende for budskapet.
‒ Oslo Pride handler om at folk skal kunne leve sine liv fritt, uten å bli møtt
av diskriminering, trusler eller vold og å bidra til at folk skal kunne være
stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Med et tema kan vi
spisse dette budskapet, forklarer Arnesen, og oppfordrer folk til å sende inn
sine forslag.
Meld inn dine temaforslag på www.oslopride.no/tema2016.
‒ Tema for Oslo Pride kan være både gøy og seriøst. Kreativt eller
konservativt, alle innspill er ønsket, sier Sikkeland.
Han ber festivaldeltakere, organisasjoner, medlemmer og venner spille inn
sine forslag innen 10. september.
Tenk gjerne kreativt og utenfor boksen
‒ Hvilket tema vi velger og hva meningen med temaet skal være, avgjør vi
etter innspill fra publikum, samt etter gode diskusjoner med alle som deltar
på nettverksmøtet til Oslo Pride, forteller Sikkeland.
‒ Tenk gjerne kreativt og utenfor boksen, men gi oss også en god
begrunnelse for hvorfor nettopp ditt temaforslag bør velges for neste års
festival, legger Arnesen til.
‒ Det som blir tema i 2016 skal vi løfte opp der vi kan i festivalen; på Pride
House, i Pride Park og i paraden. Vi gleder oss til å lese alle innspill og
diskutere dette med alle våre venner, avslutter Arnesen.
Temaeneforslagene som sendes inn innen 10. september legger grunnlaget

for avgjørelsen som LLH OA tar etter Oslo Prides nettverksmøte 24.
september. På nettverksmøtet deltar og møtes organisasjoner, partnere og
venner av Oslo Pride. Tema for Oslo Pride 2016 publiseres så 12. oktober.
•
•

Alle som har innspill kan sende de inn via nett på
www.oslopride.no/tema2016.
Siste frist for innsendelse: 10. september.

Oslo Pride er Norges største pride-festival, og er et ti dager langt friminutt for
lhbtiq-personer. Oslo Pride er festivalen tidligere kjent ved navnet Skeive
dager.
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