
HBT-Festivalen på FolkTeatern!            Mer info om HBT finns på www.hbt-
gbg.se  

 

FolkTeatern deltar i HBT-Festivalen i
Göteborg - en konst- och
kulturfestival 
av och för homosexuella,
transsexuella, bisexuella samt andra
intresserade.
Festivalen pågår tors 29/5 till sön 1/6 2008.

FolkTeatern bjuder in till ett seminarium
under helgen för att samtala kring arbetar-
rörelsens relation till HBT-frågor. Dessutom
kommer det att visas en fotoutställning i
teaterns 
foajé av Anna Maria Lindqvist Arrue
(4ever). 

Deltagare i samtalet kring arbetar-
rörelsens relation till HBT-frågor är:
Tiina Rosenberg  
teatervetare, genusvetare och professor.
Berit Larsson
lärare på Kvinnofolkhögskolan, 
doktorand i jämställdhetsforskning.
Olof Svensson
ordförande i HBT-Göteborgs 
Socialdemokratiska förening.
Kerstin Alnebratt
genusforskare och f.d. kommunalråd i
Göteborg
Samtalsledare: Malla Lindahl

Varmt välkomna!
Lördag 31/5 11:00-12:30  Fri entré
Lilla Scenen, FolkTeatern vid Järntorget  

FolkTeatern och fotografen Anna
Maria Lindqvist Arrue (4ever)
uppmärksammar HBT-festivalen med
den annorlunda och tänkvärda
fotoutställningen "Machobögar, 
heteroflator och transcendenser"

Syftet är att förmedla både det
begränsande och gränsöverskridande
livet för samhällets HBT-personer. 
Jakten efter identitet behöver inte vara
avhängig samhällets syn på sexuella
minoriteter, utan kan lika gärna formas av
HBT-världens normer och ideal vad gäller
könsroller och sätt att leva. Lika väl som
det annorlunda kan vara eftersträvansvärt
kan det så kallade traditionella heterolivet
utgöra måttstocken. Och vad är egentligen
gränsöver-skridande? Kanske mest av allt
att som homo-sexuell kliva in i garderoben
igen. 

Fotoutställningen är i svartvitt och bilderna
visar Anna Marias homo-, bi- och
transsexuella kompisar i olika situationer
och känslolägen. 

Välkommen att tänka till och

http://www.hbt-gbg.se


 

För andra året i rad är det HBT-
Festival i Göteborg. Det är Sveriges
första kulturfestival som är skapad av och
för HBT-personer 
(homo-, bisexuella och transpersoner) och
andra intresserade. Detta år har festivalen
ännu fler arenor som erbjuder dig musik,
dans, teater, samtal, debatter, film,
utställningar, fester och mycket mer.
Tillsammans med olika organisa-tioner,
föreningar, företag och politiska partier 
har ett gediget program skapats. 
Läs mer på  www.hbt-gbg.se

 
Anna Maria Lindqvist Arrue

stimuleras! 
Utställningen pågår 
fredag 30/5 - söndag 1/6  Fri entré
Foajén, FolkTeatern vid Järntorget i
Göteborg 
Öppet fre kl 15-20, lör kl 11-17, sön kl 11-
14

Vernissagen äger rum fredag 30 maj
kl 17.
 

 

http://www.hbt-gbg.se

