OPENING
TALKSHOW ROZE IN BEELD
THEATER DE MACHINEFABRIEK
BLOEMSTRAAT 38

REGENBOOG
WEEK3-12
OKTOBER 2014

VR

3

17:00

GRATIS

Naar welke televisieprogramma’s en films keek je als kind en puber? Wie
waren je helden? Schrijver en interviewer Ad van Dam presenteert de
talkshow Roze in Beeld waarin identificatie en rolmodellen centraal staan.
De vragen worden gesteld aan bekende en minder bekende Groningse
lgbt’ers. De talkshow vormt de opening van de Groningse Regenboogweek.
Uiteraard drinken we hier na afloop nog een borrel op.
www.rozeinbeeld.nl

GAY & LESBIAN
FILM WEEKEND
GRONINGER FORUM
HEREPLEIN 73
5,50 REGULIER / 4,50 MET KORTING (CJP, STUDENTEN, 65+)

ZA/ZO

4/5

16:00
en
20:00

DIVERSITY DAY
GENDERBESPIEGELINGEN
LIGHT
PLAZA DANZA
BOTERDIEP 20A
VANAF 23:00 UUR FEEST

ZA

4

20:00

GRATIS

Een avondvullend vervolg op de succesvolle Genderbespiegelingen tijdens
eerdere edities van de Regenboogweek. Verschillende sprekers geven een
inleiding op het thema gender en beantwoorden vragen. Daarna volgt
cabaret van multitalent Merel Moistra. De avond sluit af met een vrolijk
feest, de Genderbenderbeestenbende, want Dierendag is de perfecte
gelegenheid om de aard van het beestje te vieren. Dus of je nou nieuwsgierig bent, flink wil lachen of gewoon zin hebt in een vrolijk feest, kom
naar de Genderbespiegelingen Light!
www.transgendergroepgroningen.nl

ZONDAG 5 OKTOBER

16:00 UUR The way he looks
20:00 UUR Sarah prefers to run

www.diversitydaygroningen.nl

ZO

REGENBOOGVIERING

ZO

5

11:30

Geen Regenboogweek zonder de traditionele Regenboogdienst. Een
dienst in de Martinikerk met speciale aandacht voor seksuele diversiteit.
Een dienst voor iedereen, gelovig en niet gelovig, homo en hetero. Dit jaar
is het thema ‘diversiteit als zegen’. In samenwerking met het Groninger
Studentenplatform.

16:00 UUR Cloudburst
20:00 UUR Freier Fall

GRATIS

Een dag voor alle Groningers, waarop we vieren dat de stad divers is. Vieren
dat ‘anders’ zijn niet alleen een recht, maar ook een verrijking is. En een dag
waarop we met z’n allen door te doen en te delen ook NEE zeggen tegen
alle vormen van uitsluiten en ongelijke behandeling. Vier de diversiteit van
Groningen en kom langs op het Waagplein.

REGENBOOG SPORTINLOOP
5
GOUD

MARTINIKERK

ZATERDAG 4 OKTOBER

WAAGPLEIN

13:00
–
17:30

www.cocgroningen.nl

€ 5,50 / € 4,50

Ontluikende liefde, emotionele worstelingen, vriendschap, trouw en erotische
spanningen; het komt allemaal langs in de vier topfilms die het Groninger
Forum laat zien in het kader van de Regenboogweek.

ZO

5

SPORTHAL DE WIJERT
VONDELLAAN 75
aanmelden: info@goudgroningen.nl

14:00
–
16:30

GRATIS

Ook dit jaar organiseert volleybal- en badmintonvereniging GOUD een middag
voor alle LGBT-verenigingen in Groningen. Zin om ook eens mensen van andere
organisaties uit de LGBT-hoek te ontmoeten? Wij wel! En het lijkt ons leuk om
dit al spelend en bewegend te doen en na afloop met elkaar te borrelen. Vorm
een team met vrienden of mede-bestuursleden van je vereniging of loop
gewoon binnen. Je hoeft niet te kunnen volleyballen of badmintonnen.
Meld je team aan via info@goudgroningen.nl of kom als individu, dan vind je
vanzelf wel mensen om mee te spelen.
www.goudgroningen.nl

www.groningerforum.nl

BRING YOUR FRIENDS
WEDNESDAY & BORREL

WO

19:00

8

HELPERZWEMBAD / DE KAST
GRATIS
MODDERMANLAAN 40 / OOSTERSTRAAT 7A
VERZAMELEN OM 18:45 UUR IN DE HAL VAN HET ZWEMBAD / BORREL VANAF 20:30 UUR

Speciaal voor de Regenboogweek voor één keer de Bring Your Friends Friday
(BYFF) op woensdag! Zwem Goud, de Groningse zwemvereniging voor homo’s
en lesbo’s en alles er tussenin, nodigt je van harte uit om langs te komen en
kennis te maken met het Helperzwembad, de trainer en de zwemmers.
Je hoeft niet per se een geoefende zwemmer te zijn: welk niveau je ook hebt,
beginnende zwemmer of (oud)wedstrijdzwemmer, er is altijd een plek voor je.
Word je op deze avond lid, dan krijg je zo’n überhip Zwem Goud T-shirt gratis!
Na afloop is er een gezellige borrel in De Kast.
www.zwemgoud.nl

DOCENTENDISCUSSIE
ANTIPESTPROGRAMMA’S
LET’S GRO-PAND
HOEK GROTE MARKT EN POELESTRAAT
Aanmelden: INFO@COCgroningen.nl

DO

9

19:30
–
21:30

GRATIS

DO

HET PALEIS
(INCL.
BOTERDIEP 111
Aanmelden: secretaris@lgbtgroningen.nl - Bijdrage 10,-voor de lunch

12:00
–
17:00
LUNCH)

Nog altijd ervaren roze ouderen angst voor afwijzing en hebben ze de
neiging om hun geaardheid en daarmee zichzelf te verbergen. Sommige
roze ouderen worden op dit moment zelfs gedwongen terug de kast in te
gaan, wat leidt tot eenzaamheid en isolatie. Over deze dilemma’s en uitdagingen organiseren COC Groningen&Drenthe, Stichting LGBT Groningen
samen met ANBO Roze en de Roze 50+ ambassadeurs het symposium Out
en Vertrouwd. Hoe kunnen we gezamenlijk professionals in onze regio meer
bewust maken van de problemen waarmee roze ouderen te maken krijgen?
Iedereen die betrokken is bij ouderenzorg is van harte welkom.

10

21:30

COMING-OUT DAY

BE YOURSELF
BE FREE!

VR

10

08:00

LOLA
PELSTERDWARSSTRAAT 11

Het was een prachtig gezicht, de enorme regenboogvlag die vorig jaar
vanaf de Martinitoren de stad toelachte. En dat gaan we natuurlijk herhalen dit jaar, hopelijk ook met meer vlaggen op andere locaties. Als teken
dat Groningen staat voor diversiteit en de vrijheid om te kunnen zijn wie je
bent. Op Coming Out Day wordt op talloze landen stilgestaan bij de positie
en vrijheid van LGBT’ers.

WORKPLACE PRIDE
BORREL
DE KAST
OOSTERSTRAAT 7A

VR

10

17:00

GRATIS

Op Coming Out Day staan we in Groningen speciaal stil bij seksuele diversiteit op de werkvloer. We vragen samen met Workplace Pride Foundation verschillende Groningse bedrijven en instellingen om aan te haken bij
deze dag. Uiteraard hoort daar ook een roze vrijmibo bij; een informele
bijeenkomst voor iedereen, om te netwerken, om ervaringen te delen en
je collega’s, homo of hetero, voor uit te nodigen.
www.facebook.com/WorkplacePrideGroningen

VR

10

22:00

€ 5,99

De Achterkamer geeft een tof feest in club Lola. Females only, dus natuurlijk
draaien ook de beste vrouwelijke dj’s (o.a. dj’s Hennie, Melissa en Till). Nodig
je vriendinnen uit en kom de avond samen met ons weg dansen!
www.achterkamer.com

KONING & KONING
THEATER EN WORKSHOP

www.koningenkoning.nl

www.facebook.com/achterkamerprodukties

SLOTFEEST I’M NOT GAY
I JUST LOVE RAINBOWS

ZA

11

22:00

GRATIS

Geen Regenboogweek zonder een knallend eindfeest. Met verrassende acts,
de beste muziek en natuurlijk een vrolijke dresscode: ultimate rainbow!
www.uitindekast.nl

15:00

Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Linda de Haan en Stern
Nijland, vertelt Koning & Koning het sprookje over een koningin die wil
stoppen met werken. Haar zoon moet op het land gaan passen en dus
moet er een prinses worden gezocht. Maar wanneer er een paar prinsessen langs zijn geweest wordt Stijn zenuwachtig, want hij wordt maar niet
verliefd. Totdat er een prins voorbijkomt...
Na het theater vindt er een nagesprek plaats met de acteurs en deskundigen. Voor kinderen wordt op hetzelfde tijdstip de workshop ‘Bruidstaart’
verzorgd, door Linda de Haan. Woon je de voorstelling bij, dan krijg je een
gratis exemplaar van het prentenboek Koning & Koning.

REVEALING YOUR IDENTITY - RUSSIAN YOUTH,
A PSYCHOLOGICAL PHOTO EXHIBITION

DE KAST
OOSTERSTRAAT 7A

ZO

12

VRIJDAG (VOORHEEN PRINSENTHEATER)
GRATIS
NOORDERBUITENSINGEL 11
AANMELDEN VIA INFO@LGBTGRONINGEN.NL / 16:10–16:45 NAGESPREK EN WORKSHOP

GRATIS

Altijd al graag je favoriete of meest foute songfestivalhit willen zingen? Doe
dan mee aan de songfestivalwedstrijd van mannenkoor Zangzaad. Geef je
liever punten, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

MARTINITOREN

9

DE KAST
OOSTERSTRAAT 7A
AANMELDEN EN MEER INFO: WWW.ZANGZAAD.INFO

VR

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor ‘antipestmethodes’ in het onderwijs. Als we de verschillende programma’s goed bekijken blijkt dat er geen
specifieke aandacht besteed wordt aan seksuele diversiteit. Dit terwijl we
weten dat ‘anders’ zijn reden is tot pesten. Is het wenselijk dat ‘anti pest
programma’s’ expliciet aandacht besteden aan seksuele diversiteit? Dit is een
van de onderwerpen van het gesprek onder leiding van Anniek Verhagen van
Pestweb en Gay&School. Na de discussie is er gelegenheid voor een drankje.

www.facebook.com/ZwemGoud

ROZE SYMPOSIUM OUT EN
VERTROUWD

THE EUROVISION VOICE
OF GRONINGEN

www.facebook.com/dekastgroningen

OPENBARE BIBLIOTHEEK
OUDE BOTERINGESTRAAT 18

DAGELIJKS

onder
openingstijden

GRATIS

Hoe groei je op in een homofobe omgeving waarin je niet jezelf kan en mag
zijn en begrippen als ‘Coming out’ of ‘Pride’ bepaald geen gemeengoed zijn?
Met die vraag als uitgangspunt is door een Russische fotografe en psychologe een fotoproject opgezet waarbij door middel van een rollenspel
jonge Russische lgbt’ers hun diepste gevoelens durfden weer te geven. Op
6 banners wordt een beeld gegeven van jonge, in Moskou wonende homoseksuele en lesbische Russen en hun gevoelens, hun dromen en hun wereld.
www.mooi-man.nl

www.bibliotheekgroningen.nl

www.regenboogweek.nl
ontwerp Studio Peter Musschenga www.pjot.nl

