


HELE UKEN

Sanger: Kim Wigaard
Tale: Torbjørn Urfjell

11 kunstnere bruker sin kunsteriske stemme til å skape en 
kunstutstilling som engasjerer, inspirerer og kanskje provoserer. 

Broken Silence

Hverdager kl. 08:00-15:30
Lørdag kl. 12:00-17:00

= Rullestolvennlig lokasjon

= Krever billetter

Rådhuskvartalet

SØNDAG 22.08.2021

Se de vakre rosene og hør den spennende historien bak hver sort 
og farge. Torbjørn Urfjell, Direktør for kultur og innbyggerdialog i 
Kristiansand Kommune,
holder appell, mens sanger og låtskriver Kim Wigaard vil 
underholde. Søgnes beste vårruller fra Tikk
Takk mat (Hong Kong kafe) serveres til alle fremmøtte.

Pride i Rosegården

Kl. 14:00

Toftelandsveien 98, 4640 Søgne



Sanger: Kim Wigaard
Tale: Jan Oddvar Skisland

Emil Otto Syvertsen og Aasmund Robert Vik

MANDAG 23.08.2021

TIRSDAG 24.08.2021

Vi gleder oss over å kunne invitere til offi siell åpning av Skeive 
Sørlandsdager. Vi kombinerer åpningen med vernissage for 
kunstutstillingen “Broken Silence”.

Aasmund vil fortelle om hans reise fra bygda til Oslo hvor han 
begynte sitt liv som åpen homofi l. 

Offi  siell åpning av SSD

Fra Setesdal til Oslo

Kl. 17:30

Kl. 12:00-14:00

Rådhuskvartalet

Myren gård



Bufdir har den store glede å invitere dere til fagseminar for å 
presentere levekårsundersøkelsen for skeive i Norge. For første 
gang inkluderer levekårsundersøkelsen transpersoner i Norge.

Seksuell orientering,
kjønnsmangfold og levekår

Kl. 14:00

Kristiansand Folkebibliotek

Mathias Holst

Kan alle være seg selv på din arbeidsplass?
En samtale om inkluderende praksis i arbeidslivet. Målet er 
at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet i sin 
arbeidshverdag og slik skape gode møter mellom mennesker. 
Påmelding via arrangement på FB eller ta kontakt med LO Agder.

Snakk trygt!
Rosa Kompetanse

Kl. 17:00

GJENTAS ONSDAG KL.09:00

Rådhuskvartalet



Mathias Holst

Artist: Tom Hugo Hermansen

Det er sjeldent popmusikk blir fremført i en konsertsal uten at 
låtene er tilgjengelig på forhånd. Låtene som presenteres er i 
pop/folk-landskapet med iørefallende melodier og et lydbilde 
som gir tekstene plass. Hver låt vil også bli introdusert av en 
monolog fremført av en skuespiller som vil gi ytterligere innblikk i 
historien som skal formidles.

Ut av Skallet

Kl. 19:00

Kilden kulturhus

Kan alle være seg selv på din arbeidsplass?
En samtale om inkluderende praksis i arbeidslivet. Målet er 
at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet i sin 
arbeidshverdag og slik skape gode møter mellom mennesker. 
Påmelding via arrangement på FB eller ta kontakt med LO Agder.

Snakk trygt!
Rosa Kompetanse

Kl. 09:00

Rådhuskvartalet

ONSDAG 25.08.2021



I samarbeid med Amnesty International inviterer vi til temamøte 
om LHBT-personers levevilkår med fokus på Polen, Russland og 
Ungarn.

Europa er nærmere 
enn du tror

Kl. 17:00

Bølgen Bærekraftsenter

Mulighet for ungdom å treffes. Det vil bli servert gratis pizza til de 
som kommer.

Ungdomstreff 
med Skeiv Ungdom

Kl. 18:00

Samsen Kulturhus



Film: Prestens Hemmelighet
Bok: Fem Ekte Menn

Fasilitator fra Sex og Politikk 
Deltakere: Skeiv Verden, Skeivt Kristent Nettverk
og Jan Oddvar Skisland

En kveld med fokus på tro og håpet på kjærlighet, og 
vanskelighetene det kan være å kombinere dette. Det blir en 
fi lmatisk reise gjennom fl ere tiår og boklansering om en kristen 
kvinne sine møter med fem homofi le menn.

Tro, håp og kjærlighet

Kl. 19:00

Kristiansand Domkirke

Panelsamtalen legges opp som en “Muhabbet”, som er persisk og 
betyr samtale i kjærlighet. I denne samtalen deles tanker om tro, 
seksualitet og det å høre til i fellesskap. Hva betyr det å være skeiv 
og troende?

Å høre til som
skeiv og troende

Kl. 14:00

Kristiansand Folkebibliotek

TORSDAG 26.08.2021



Debatten ledes av Inge Alexander Gjestvang
Deltakere: SP - Gro-Anita Mykjåland, FrP - Alf Erik Andersen,
AP - Kai Steffen Østensen og H - Aase Marthe Johansen Horrigmo

Skeive i Agder har i større grad enn den øvrige skeive 
befolkningen i Norge forsøkt å ta sitt eget liv. Undersøkelsen har 
vist at spesielt transpersoner og bifi le kvinner sliter med psykisk 
helse og er sterkt påvirket av dette.

Skeiv politisk debatt

Kl. 17:00

Rådhuskvartalet

I dette arrangement kan du komme i møte med skeive familier. 
Hvordan er det å være familien til et skeivt barn eller en skeiv 
forelder? Hva skjer når familien plutselig må endre seg? Vi holder 
samtalen, stiller spørsmålene og lar publikum være med.

Hva vil du jeg
skal spørre om?

Kl. 18:00-20:00

Bølgen Bærekraftsenter



Stavangers hotteste dragqueen’s Mio & Tino er mest kjent for 
sin humoristiske og vulgære bingo. De har fullbooket hus hver 
gang ballene rulles. Nå er ballene tørket støv av for et sørlandsk 
publikum igjen.

Dragbingo med 
Mio og Tino

Kl. 20:00

Jonas B

Forteller: Marion Arntzen

Enkelte barn sliter med forventninger andre har til dem som gutt 
eller jente. Høytlesning fra boka «Prinsesse Ivar og vennene på 
fest». En bok som handler om alles rett til å være akkurat slik de 
selv ønsker. 

Grunnet smittesituasjonen vil arrangementet rette seg mot 
inviterte skoleklasser.

Høytlesing - Prinsesse 
Ivar og vennene på fest

Kl. 09:00

Tangvall Bibliotek

FREDAG 27.08.2021



Forteller: Marion Arntzen

Artist: Voi Voi, Raylee og Diva Dean

Til alle tider har vi hatt et stort kjønnsmangfold. Pga skam og
frykt for avvisning har mange levd med sin kjønnsidentitet i skjul.
Marion Arntzen fra Stensveen Ressurssenter forteller om sine 
møter med transpersoner og senterets arbeid for å fremme 
kjønnskmangfold. 

Trygg i eget uttrykk

Kl. 13:00

Kongens senter

Voi Voi - har spilt sammen i over 12 år. De har i årevis hatt faste 
ukentlige show i Oslo, spilt på det meste av festivaler og pride-
arrangement rundt om i hele Skandinavia, og hvert år er de faste 
publikumsoppvarmere på MGP-fi nalen i Oslo Spektrum.

Eurovisionshow
med Voi Voi

Kl. 21:00

Kick Nattklubb og Scene

ALDERSGRENSE 20ÅR



LØRDAG 28.08.2021

Skeive Sørlandsdager arrangerer gudstjeneste med god hjelp av 
Kristiansand Domkirke.

En kombinasjon av oppvarming før paraden og en mulighet for 
organisasjoner og bedrifter å vise hva de står for, og hvordan de 
støtter LHBT+ befolkningen.

Vi inviterer tilbake til vårt lille park-område for barn og deres 
familier. I år blir det innslag fra Knuden Kulturskole, fremføring av 
kjente barnesanger med Mio og Tino og masse moro og
overraskelser.

Regnbuemesse

Regnbuetorvet

Mini-Pride Park

Kl. 11:00

Kl. 11:30

Kl. 11:30

Kristiansand Domkirke

Øvre torv

Øvre torv



= OPPMØTE ØVRE TORV

Kirkegata
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Kom å bli med i paraden!

Paraden

Kl. 14:00

Øvre torv



Det blir musikk med Radiojam og andre musikalske overraskelser, 
mens Dean-Erik Andersen (for mange kjent som Diva-Dean) drar 
oss igjennom showet. Et show verdt å få med seg!

Paradefest

Kl. 15:00

Nedre torv

Artist: Dean-Erik Andersen og Radiojam

Grunnet den uklare smittesituasjonen så kommer vi tilbake til 
detaljene rundt dette arrangementet, men det vi vet er at Skeive 
Sørlandsdagger blir avsluttet med en fest.

Skeiv Sørlandsnatt

Kl. 22:00

Kick Nattklubb og Scene



En stor takk til alle våre samarbeidspartnere og sponsorer.

KONTAKT
post@skeivesorlandsdager.no



Uten dere hadde ikke denne festivalen vært mulig.

KONTAKT
post@skeivesorlandsdager.no





Lea og Elise er bestevenner, selv om de virker å være fra helt 
forskjellige planeter. En dag kommer Tommy bort til Lea og spør 
om hun kan spørre Elise om de to kan bli sammen.

Omgitt av vinteren i Nord-Norge og en fandenivoldsk 
barnegjeng, blir en ung gutts impulser styrt av hans tiltrekkelse til 
sin bestevenn.

Tiril Myhre Skår 2019

Sverre Kvamme 2018

Lappen

Villdyr

Torsdag og lørdagKl. 18:00, varer 55 min



I den ville nordnorske naturen, frie for de voksnes blikk, finner to 
ungjenter sammen.

En film om et monster som ikke vil skremme, om en liten gutt som 
savner en venn og få lov til å være akkurat som han vil.

Syv år gamle Filip beundrer sin 16 år gamle storebror mer enn 
noen annen. En kveld ser Filip noe uventet skje mellom Sebastian 
og hans beste venn, og Filip vet ikke hvordan han skal takle det.

Marianne Ulrichsen 2014

Frank Mosvold 2014

Nathalia Álvarez Mesén 2015

Amazone

Bendik og monsteret

Filip

KORTFILMPROGRAM FOR BARN I SAMARBEID 
MED BARNEFILMFESTIVALEN + 10 år



Billett 100,-

Nina og Madeleine er lidenskapelige kjærester. Nina har alltid 
levd alene, mens Madeleine har to barn og barnebarn. Mannen 
hennes har gått bort og nå kan hun endelig leve livet sitt til fulle. 
Men bare nesten.

Francis Lee (God’s Own Country) sitt nyeste mesterverk med Kate 
Winslet og Saoirse Ronan i hovedrollene. En utrolig vakker og 
dypt rørende historie om den forbudte kjærligheten.

 ”Dette er en nydelig og hjertevarm film som jeg anbefaler til både 
voksne og ungdom. Og herlighet hvor godt guttene i Sommeren 
’85 lykkes med å fange oppmerksomheten vår.” KinoMagasinet (5)

Oss to

Ammonite

Sommeren`85

Mandag og lørdag

Tirsdag og fredag

Tirsdag og torsdag

Kl. 19:00

Kl. 19:00

Kl. 19:00



Et far-datterforhold som settes på prøve når pappaen kommer 
ut som kvinne. Men veien til den åpenbare slutten er usedvanlig 
vinnende.

Min pappa Marianne
Søndag og onsdagKl. 19:00

KRISTIANSAND KINO

Gjør deg klar for glitter, glam, en parade av udødelige hitlåter 
og den utrolige berg-og-dal-bane-livshistorien til stilikonet og 
artistfenomenet Elton John.

En herlig og fantastisk morsom film om to fullstendig ulike 
kulturer som krasjer i hverandre, og som forsøker så godt de kan å 
samarbeide mot et felles mål.

Rocketman

Pride

Søndag og fredag

Mandag og onsdag

Kl. 19:00

Kl. 19:00




