
 3/8 Kl 14.00–18.00
Wikipediaverkstad med skrivarstuga 
under Stockholm Pride
Wikipediaverkstaden består av en skrivstuga 
för att förbättra Wikipedia. Evenemanget 
bjuder även på intressanta föredrag.
Samarrangemang tillsammans med Wikimedia 
Sverige, Historiska museet, LSH, 
Nationalmuseum och The Unstraight Museum.
Plats: Nationalmuseums lokaler i Pride House

 Torsdag 24/8 16.00–20.00
Vernissage: UPSALA, DARLING – Om queera 
minnen och glömda rum
Invigning 18.00, musik och mingel
Plats: Studio 4, Uppsala konstmuseum

 Torsdag 31/8 18.00–19.00
Föredrag: Trygga rum – Queera rum. 
Sahar Mosleh, lesbisk, aktivist, debattör 
och funkismamma, Signe Bremer, forskare vid 
Centrum för genusvetenskap Uppsala universi-
tets om projektet "Den könsbinära staden" om 
transerfarenheter av trygghet, utsatthet och 
motstånd från en storstadskontext samt Naome 
Ruzindana, projektledare och grundare av 
Find Hope/Trygga Rum Gävleborg. 
Moderator: Stina Flink, pedagog 
Upplandsmuseet. (På engelska och svenska).
Plats: Studio 4, Uppsala konstmuseum

 Onsdag 6/9 18.00–19.00
Stadsvandring: UPSALA, DARLING – om queera 
minnen och glömda rum
Vi letar spår efter människor och händelser 
som bryter eller har brutit mot normer 
kring kärlek, kön, sexualitet, familje-
bildning eller kropp. Tillsammans besöker 
vi ett antal platser runtom i staden där 
normbrytande liv ägt rum. Här berättas om 
kända och okända personer vars minnen och 
berättelser är en del av Uppsala. 
Gratis, begränsat antal platser. 
Info: www.upplandsmuseet.se

UPSALA, DARLING är ett projekt som pågår 
under 2017 som fokuserar på normbrytande 
Uppsalabaserade berättelser och minnen 
kring kön, kärlek, sexualitet, 
familjebildning och kropp.

Varmt tack till: RFSL Uppsala, Lesbiskt 
Rum Uppsala, Gayseniorerna, Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförening, Café 
Colorful & Lesbisk Makt samt alla som 
så generöst delat med sig av sina 
berättelser.

Projektet stöds av 
Längmanska Kulturfonden och Ottarfonden.



 Lördag 9/9 18.00-22.00
Performance: Kolbeinn Karlsson The Love 
that You need will Never be found at Home. 
Poplåten Smalltown Boy berättar om resan 
unga homosexuella gör för att söka kärlek 
och gemenskap i storstäderna. 
I en performance utforskar Kolbeinn 
Karlsson utställningen UPSALA, DARLING i 
formen av en queer kropp, redo att lämna 
sin småstad. Performanceverket blir en 
blandning mellan en sorgeprocess och exorcism, 
pådrivet av längtan efter förändring.
Plats: Studio 4, Uppsala konstmuseum

 Lördag 23/9 15.00–16.00 
Stadsvandring: UPSALA, DARLING – om queera 
minnen och glömda rum
Vi letar spår efter människor och händelser 
som bryter eller har brutit mot normer 
kring kärlek, kön, sexualitet, familje-
bildning eller kropp. Tillsammans besöker 
vi ett antal platser runtom i staden där 
normbrytande liv ägt rum. Här berättas om 
kända och okända personer vars minnen och 
berättelser är en del av Uppsala.
Gratis, begränsat antal platser. 
Info: www.upplandsmuseet.se

 Torsdag 5/10 18.00-19.00
Panelsamtal: Vad har konst och HBTQ med 
varandra att göra? Hur kan konst bidra 
till kampen för HBTQ-rättigheter? 
Eddie Mio Larson, scenkonstnär, skådespelare 
och aktivist, Camilla Påhlsson, frilansande 
curator samt en representant från 
The Unstraight Museum. 
Plats: Studio 4, Uppsala konstmuseum

 23-29 oktober Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival
Sceeningprogram: med Maja Borg. Maja Borg 
visuellt rika filmvärld är politiskt och 
ideologiskt utmanande. Här berörs frågor 
om begär och våld, myter och traditioner 
och nu senast kapitalismens kris under 
globaliseringen. Filmerna är gränsöver-
skridande i sin form och stäcker sig från 
det dokumentära till fiktion, för konstrum, 
filmfestivaler och tevesoffor. 
För mer info: www.shortfilmfestival.com

 Lördag 11/11 Arkivens dag
Föredrag: Att leta det gömda och glömda 
med HBTQ-glasögon – om att söka efter 
normbrytare på nya sätt. Projektet UPSALA, 
DARLING presenteras i ett samtal mellan 
museipedagog Stina Flink och 
föremålsantikvarie Kerstin Åberg från 
Upplandsmuseet. 
Info: www.upplandsmuseet.se
Plats: Arkivcentrum

Varmt välkommen!
Alla evenemang har fri entré.
För mer info om tillgänglighet eller 
vid andra frågor:

Kontakta upsala.darling@uppsala.se

Eller se:
www.uppsalakonstmuseum.se
www.upplandsmuseet.se


