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„Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo 
orumu ir teisėmis.“ Pagrindinės žmogaus 
teisės, kuriomis galimybę naudotis priva-
lo turėti kiekvienas individas, vargu ar gali 
būti įvardintos taikliau nei Jungtinių Tautų 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje.

II-asis Deklaracijos straipsnis nusako ne-
diskriminavimo sąlygą dar aiškiau: „Kiek-
vienas turi teisę naudotis visomis šioje 
Deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir 
laisvėmis be jokių skirtumų, pavyzdžiui, 
dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, re-
ligijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, na-
cionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, 
gimimo ar kitokios padėties.“

Deja, nė vienas JT Visuotinės žmogaus tei-
sių deklaracijos straipsnis nėra visiškai 

Article 2 spells out the non-discrimination 
imperative even more clearly: “Everyone 
is entitled to all the rights and freedoms 
set forth in this Declaration, without dis-
tinction of any kind, such as race, colour, 
sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, proper-
ty, birth or other status.”

Unfortunately, neither article is univer-
sally implemented even today, nearly 
70 years after their adoption in 1947. On 
the contrary: in our 21st century world of 
globalization age-old discriminations are 
 being perpetuated and new discriminato-
ry practices are being started, even within 
our values-based comfort-zone that is 
the European Union. How else are some 
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Lietuvoje
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įgyvendintas net ir šiandien, praėjus be-
veik 70 metų po Deklaracijos priėmimo. 
Priešingai: XXI-ajame pasaulinės globali-
zacijos amžiuje net ir demokratijos verty-
bėmis grįstoje Europos Sąjungoje vis dar 
susiduriame su jau įsisenėjusia diskrimi-
nacija bei naujomis diskriminacinėmis 
praktikomis. Kaip dar kitaip suprasti kai 
kuriuos šiuo metu vykstančių diskusijų 
apie pabėgėlius aspektus?

Žmonės kiekvieną dieną susiduria su ri-
zika patirti diskriminaciją rasės, odos 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių 
ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės 
kilmės, turtinės padėties, gimimo ar kitais 
pagrindais.

Kodėl? Dėl daugelio priežasčių. Be kita ko, 
diskriminuojama dėl nesaugumo ir bai-
mės, nežinojimo ir pavydo, fanatizmo ir 
abejingumo.

Juo labiau svarbu sąmoningai priimti ir 
kovoti už nediskriminavimą ne tik Jung-
tinėse Tautose, Europos Sąjungoje, ESBO 
forumuose, bet ir kasdieniame gyvenime. 
Taip elgiasi nemažai drąsių žmogaus tei-
sių gynėjų ir aktyvistų. Tokia yra ir Pride 
renginių esmė.

LGBTI žmogaus teisės pripažįstamos Euro-
pos Sąjungoje ir valstybėse narėse, para-
ma joms yra neatskiriama ES užsienio ir 
saugumo politikos dalis. Tuo pat metu dar 
daug galima ir būtina nuveikti, nes dau-

aspects of the refugee discussions to be 
understood? 

At the end of the day, people are still 
at risk of discrimination every day, on 
grounds of race, colour, sex, language, re-
ligion, political or other opinion, national 
or social origin, property, birth or other 
status.

Why? There are many reasons: inter alia 
insecurity and fear, ignorance and jea-
lousy, fanaticism and indifference.

All the more important it is to consciously 
embrace and stand up for non-discrimi-
nation, not only in the relevant UN, EU and 
OSCE fora, but in everyday life. This is what 
many courageous human rights defenders 
and activists do, and that is also what the 
Pride events are all about.

LGBTI rights are recognized in the EU and 
its member states, and their support is an 
integral part of the EU Common Foreign 
and Security Policy approach. At the same 
time more can and still needs to be done, 
as resentment and discrimination against 
LGBTI persons remains ingrained in many 
societies. 

Pride events, therefore, aim at signalling 
deficits which need to be addressed, at 
informing and answering questions and 
also at showing that LGBTI persons are 
not only integral parts of, but valuable 
assets to their communities. At the same 
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time Pride events, wherever they are con-
ducted, are celebrations of life and of the 
joy of living.

Against this background I would like to 
extend my sincere congratulations to the 
organisers of Baltic Pride Vilnius 2016 for 
their initiative, vision and determination. 
They have developed a programme that 
is as informative as it is inspiring. I am 
therefore proud that the German Federal 
Foreign Office has decided to be a spon-
sor and – together with all participants – 
look forward to the festival and parade.

Best of success! 

gelyje visuomenių LGBTI asmenys vis dar 
patiria diskriminaciją.

Dėl šios priežasties Pride renginiais sie-
kiama pabrėžti problemas, kurias būtina 
spręsti, informuoti bei atsakyti į klausi-
mus, o taip pat parodyti, kad LGBTI asme-
nys yra vertinga mūsų visuomenės dalis. 
Tuo pat metu Pride renginys, kad ir kur 
vyktų, yra gyvenimo džiaugsmo šventė.

Šiomis aplinkybėmis norėčiau nuoširdžiai 
pasveikinti „Baltic Pride“ 2016 Vilniuje or-
ganizatorius už jų iniciatyvą, viziją bei ryž-
tą. Jie sukūrė festivalio programą, kuri yra 
informatyvi ir įkvepianti. Todėl didžiuojuo-
si, kad Vokietijos Federacinės Respublikos 
Užsienio reikalų ministerija nusprendė 
remti „Baltic Pride“ 2016 ir, kartu su kitais 
renginių dalyviais, nekantriai laukiu festi-
valio bei eitynių.

Didžiausios sėkmės!
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Vladimir Simonko, 
Executive Director
National LGBT* rights 
organization LGL

Gerbiami Baltic Pride 2016 festivalio dalyviai,

Džiaugiuosi galėdamas pakviesti Jus į mūsų 
Baltic Pride šventę, kuri Vilniuje vyksta jau 
trečią kartą. 2010 metais eitynės „Už lygy-
bę!“ buvo kukli eisena Upės gatve. Šiais 
metais jau nebekvestionuojama mūsų tei-
sė žygiuoti centrinėmis miesto gatvėmis.

Birželio mėnesį Vilniuje vykstančiu Baltic 
Pride 2016 festivaliu bus siekiama pasi-
naudoti kaip pilietine platforma, aptariant 
diskriminacinio pobūdžio LR Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informa-
cijos poveikio įstatymo nuostatų taikymą 
LGBT* bendruomenės atžvilgiu ir skatinant 

Dear participants of Baltic Pride 2016,

I am glad to have an opportunity to invite 
you to our celebration of Baltic Pride, ta-
king place in Vilnius for the third time. In 
2010 the “March for Equality!” was a mo-
dest walk in Upės street, outside the city 
centre. This year nobody questions our 
right to march in the central avenue in 
Vilnius. 

This year the festival will be used as a 
platform for challenging the discrimina-
tory application of the “anti-gay propa-
ganda” law and initiating broader public 
discussion on legal recognition of same-
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VladimiraS Simonko,
Nacionalinės LGBT* 
teisių organizacijos 
LGL Vadovas
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sex relationships in Lithuania. The official 
slogan of the festival is “We are people, 
not propaganda!”

The Baltic Pride 2016 festival invites many 
distinguished guests from abroad: Jóhanna 
Sigurðardóttir (former Prime Minister of 
Iceland), Ulrike Lunacek (Vice President of 
the European Parliament), Judy and Den-
nis Shepard (parents of Matthew Shepard), 
Alice Bah Kuhnke (Minister of Culture and 
Democracy of Sweden) and many more.

I am glad that the rich cultural programme 
of the festival is generating a lot of atten-
tion. Baltic Pride 2016 events will feature 
performances by many internationally 
renowned artists: Dana International (Is-
rael), DJ Leomeo (France), LaDiva Live 
(France), Maria Sam Katseva (Ukraine), 
Lithuania‘s representative to this year’s 
Eurovision Donny Montell and the winner 
of the Lithuanian Music Academy Rusla-
nas Kirilkinas.

Lithuania is to hold parliamentary elec-
tions this year. I hope that the newly elec-
ted parliament will scrap all the shameful 
discriminatory bills and introduce laws 
that protect the rights of LGBT* people. I 
invite all the residents and guests to our 
city to join the March for Equality on 18 
June and display a rainbow flag in their 
window or balcony as a sign of support.

Because love has no gender. Love is love.

konstruktyvią visuomenės diskusiją dėl tos 
pačios lyties porų santykių teisinio pripaži-
nimo. Oficialus festivalio šūkis „Mes esame 
žmonės, o ne propaganda!“

Šiais metais Baltic Pride 2016 festivalyje 
dalyvauja daug garbingų svečių iš užsie-
nio: buvusi Islandijos Ministrė Pirmininkė 
Jóhanna Sigurðardóttir, Europos Parlamen-
to Pirmininko pavaduotoja Ulrike Lunacek, 
Matthew Shepardo tėvai Judy ir Dennisas 
Shepardai, Švedijos kultūros ir demokrati-
jos ministrė Alice Bah Kuhnke ir kt.

Džiugu, kad turtinga festivalio kultūrinė 
bei socialinė programa sulaukia nemažai 
dėmesio. Baltic Pride 2016 festivalio ren-
ginių metu pasirodys tokie tarptautiniu 
mastu žinomi atlikėjai kaip Dana Interna-
tional (Izraelis), DJ Leomeo (Prancūzija), 
LaDiva Live (Prancūzija), Maria Sam Katse-
va (Ukraina), Lietuvos atstovas „Eurovizijo-
je“ Donatas Montvydas bei „Muzikos aka-
demijos“ laimėtojas Ruslanas Kirilkinas.

Rinkimų metais norisi tikėtis, kad naujai 
išrinktas Seimas panaikins visus gėdingus 
diskriminuojančius įstatymų projektus bei 
pradės svarstyti LGBT* žmogaus teises įtvir-
tinančius įstatymus. Tad kviečiu visus vil-
niečius ir miesto svečius birželio 18 dieną 
kartu žygiuoti eitynėse „Už lygybę!“ bei 
kaip palaikymo ženklą savo namų lange ar 
balkone iškelti vaivorykštės spalvų vėliavą. 

Nes meilė neturi lyties. Meilė yra meilė.



Main Supporter 

BALTIC PRIDE 2016

Tuesday JUNE 13th – Wednesday JUNE 23th

We Are People, Not Propaganda!

Main Organizer 

More information www.lgl.lt/bp16 

M a i n  e v e n t s

16 June PRidE VOicEs
 @ Russian Drama Theater

17 June PRidE cONfERENcE 
 @ Tolerance Center

17 June  Pride fundraising Gala dinner
 @ Radisson Blu Hotel Lietuva

18 June  PRidE MARch 
 @ Gedimino Avenue 
 (from Lukiškių Square to Bernardine Garden)

18 June  PRidE PARk ANd PRidE cONcERt
 @ Art Factory LOFTAS

13–19 June PRidE hOUsE
 @ Paviljonas

13–23 June kREiVės / VilNiUs lGBt* fEstiVAl 
 @ Cinema Center “Skalvija”, Cinema “Pasaka”, 
 French Institute, Swedish Embassy

16–18 June PRidE PARty 
 @ SOHO Club

NATIONAL LGBT* RIGHTS 
O R G A N I Z A T I O N

http://www.lgl.lt/bp/


BALTIC PRIDE 2016

BiRžEliO 13, pirmadienis – BiRžEliO 23, ketvirtadienis

Mes esame žmonės, ne propaganda!

Pagrindinis 
organizatorius

Pagrindinis 
rėmėjas

Daugiau informacijos www.lgl.lt/bp

P a g r i n d i n i a i  r e n g i n i a i

Birželio 16 PRidE BAlsAi
 @ Rusų dramos teatras

Birželio 17  PRidE kONfERENciJA 
 @ Tolerancijos centras

Birželio 17  PRidE GAlA VAkARiENė
 @ Radisson Blu Hotel Lietuva

Birželio 18  BAltic PRidE EityNės 
 @ Gedimino prospektas 
 (nuo Lukiškių aikštės iki Bernardinų sodo)

Birželio 18  PRidE PARkAs iR PRidE kONcERtAs
 @ Menų fabrikas LOFTAS

Birželio 13–19 PRidE NAMAi
 @ Paviljonas

Birželio 13–23 kREiVės / VilNiAUs lGBt* fEstiVAlis 
 @ „Skalvija“, „Pasaka“, Prancūzų institutas,
 Švedijos ambasada

Birželio 16–18 PRidE VAkARėliAi 
 @ SOHO Club

NACIONALINĖ LGBT* TEISIŲ 
O R G A N I Z A C I J A

http://www.lgl.lt/bp
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Apie BAltic PRidE

Baltic Pride yra kasmetinis LGBT* festiva-
lis, pakaitomis vykstantis vienoje iš Balti-
jos šalių sostinių: Taline, Rygoje ir Vilniuje. 
Pagrindiniai renginio organizatoriai – „Mo-
zaīka“ (Latvija), „Nacionalinė LGBT teisių 
organizacija LGL“ (Lietuva) ir „Estijos LGBT 
asociacija“ (Estija).

2015-aisiais metais renginys vyko kaip 
Euro Pride renginio Rygoje dalis. Tai buvo 
pirmas kartas, kai pagrindis Europos LGBT* 
renginys vyko Baltijos šalyje. 

2016-aisiais metais Vilniuje vyksiančio Bal-
tic Pride festivalio šūkis: „Esame žmonės, 
ne propaganda!“. Tai yra atsakas į Lietu-
voje priimtą Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymą, kuris draudžia viešai skleisti in-
formaciją apie tos pačios lyties asmenų 
partnerystę ar santuoką. 

Birželio 13–23 dienomis festivalio metu 
vyks šie renginiai: Pride Voices, tarptauti-
nė žmogaus teisių konferencija, Pride eity-
nės ir Pride parkas, Pride koncertas, Pride 
House bei LGBT* kino festivalis „Kreivės“.

About BAltic PRidE

Baltic Pride is an annual LGBT* festival, 
rotating between Estonia, Latvia and Li-
thuania.

Since 2009 the main organisers have been 
Mozaīka (Latvia), the National LGBT Rights 
Organization LGL (Lithuania), and the Es-
tonian LGBT Association (Estonia).

In 2015, the parade took place as part of 
the EuroPride event in Riga, the first time 
the pan-European LGBT* rights week came 
to a post-Soviet state.

The 2016 Pride in Vilnius is going to take 
place under the slogan “We are people, 
not propaganda!” It refers to the “Law on 
the Protection of Minors” which prohibits 
e.g. publicly promoting same-sex partner-
ships or advocating for marriage equality. 
From 14 to 22 June, the festival will include 
events such as a Human Rights Confe-
rence, Pride March, Pride Voices Event, 
Pride House, and an LGBT* film festival.

http://www.lgl.lt/bp
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Main suppor ter /  Pagrindinis  rėmėjas

friends / draugai

Organizer /  Organizatorius

Par tners /  Par tneriai

NATIONAL LGBT* RIGHTS 
O R G A N I Z A T I O N
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suppor ters /  Rėmėjai

Ambasciata d’Italia 
Vilnius 

Lithuanian City of London Club
female oxygen 

Embassy of Israel
LITHUANIA

AUSTRIAN 
EMBASSY 
VILNIUS
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how to suppor t 
the BAltic PRidE

d O N A t E

Via PayPal

http://www.lgl.lt/en/?page_id=258

By bank transfer

Name: Asociacija “Lietuvos gėjų lyga“

Account number: LT297044060001190251

Bank code: 70440

SWIFT/BIC: CBVI LT 2X

follow us

Facebook: 
www.facebook.com/lgl.lt

Twitter: @Baltic_Pride, @ LGLLithuania

Instagram: 
www.instagram.com/lgl.lt/

YouTube: 
www.youtube.com/user/LithuanianGayLeague

Website: 
www.lgl.lt

kaip paremti 
BAltic PRidE

P A A U k O k i t E

PayPal

http://www.lgl.lt/en/?page_id=258

Banko pavedimu

Pavadinimas: Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“,

Organizacijos kodas: 291902980

Banko sąskaita: LT297044060001190251

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

SWIFT/BIC: CBVI LT 2X

sekite mus

Facebook: 
www.facebook.com/lgl.lt

Twitter: @Baltic_Pride, @ LGLLithuania

Instagram: 
www.instagram.com/lgl.lt/

YouTube: 
www.youtube.com/user/LithuanianGayLeague

Interneto puslapis: 
www.lgl.lt

http://www.lgl.lt/en/?page_id=258
http://www.facebook.com/lgl.lt
http://www.instagram.com/lgl.lt/
http://www.youtube.com/user/LithuanianGayLeague
http://www.lgl.lt
http://www.lgl.lt/en/?page_id=258
http://www.facebook.com/lgl.lt
http://www.instagram.com/lgl.lt/
http://www.youtube.com/user/LithuanianGayLeague
http://www.lgl.lt
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PRidE NAMAi 

Po medžiais ir saulės spinduliais, parko 
vidury, slepiasi Jazz Bar. Paviljonas – vie-
ta, kur jūsų išskėstomis rankomis jau lau-
kia kultūros, meno ir linksmybių mišinys. 
Siekdami atskleisti jums LGBT* bend-
ruomenės įvairovę, Pride namai plačiai 
atvers duris visiems. Parodos, kūrybinės 
dirbtuvės, diskusijos – šito jūs tikrai ne-
galite praleisti! Nepamiršk – Pylimo gat-
vė 21B!

O, kad nepasiklystumėte Baltic Pride 2016 
renginių gausoje, užsukite į mūsų Vaivo-
rykštinį Info tašką! Pasiimk žemėlapį, su-
sipažink su festivalio programa ir prisidėk 
prie LGBT* teisių Lietuvoje progreso įsigy-
damas festivalio suvenyrų.

interseksualumas: medicina, sociologija, 
psichologija, advokacija (EN)

Birželio 13 d. 15.00–17.00 val.

Beveik 2 proc. viso pasaulio gyventojų yra 
interseksualūs asmenys. Ši žmonių dalis 
per dažnai ignoruojama, kai kalbame apie 
smurtą prieš vaikus. Tai negali tęstis – atė-
jo laikas kalbėti apie interseksualių asme-
nų sveikatą ir įtrauktį.

Šių kūrybinių dirbtuvių metu Kitty Ander-
son iš organizacijos Organization Intersex 
International Europe (OII Europe), prista-
tys iššūkius, su kuriais susiduria intersek-

PRidE hOUsE 

In the cosy surroundings of the park, un-
der trees and sunbeams, hides a Jazz Bar. 
Paviljonas is a place where culture, art 
and entertainment meet. A wide variety 
of events await you. With the aim of ce-
lebrating the diversity of the LGBT* com-
munity, the Pride House will explore the 
different shades of Queer. It is something 
you definitely should not miss! Find it at 
Pylimo street 21B.

Pop into the Rainbow InfoPoint, where you 
will find maps and information about all 
the Baltic Pride festival events and have 
the chance to purchase fabulous festival 
merchandise to support LGBT* rights in 
Lithuania!

intersex: medicine, sociology, psychology, 
advocacy (EN)

13 June 3.00 PM – 5.00 PM

What happens when a child is born and 
does not meet society‘s expectations of 
how girls or boys should look like?

Intersex individuals are estimated to make 
up almost 2% of the world’s population. 
Caring about Intersex health and inclu-
sion can no longer be an afterthought.

The Human Rights Commissioner of the 
Council of Europe released an important 
issue paper on the situation of Intersex 
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sualūs asmenys: pradedant žmogaus tei-
sių pažeidimais, baigiant priverstiniu bio-
loginės lyties parinkimu chirurginiu būdu 
be asmens sutikimo.

Oficialus Vaivorykštės info taško ir Pride 
namų atidarymas (EN)

Birželio 13 d. 17.00–18.00 val.

Pride namai – tai kultūra! Pride namai – 
tai linksmybės! Pride namai – tai buvimas 
savimi!

Kaspiną kerpam birželio 13 dieną! Ateik ir 
padėk mums kartu atidaryti Vaivorykštės 
Info tašką ir bendruomeninių renginių erdvę.

O taip pat susipažink su Roman Melnik ir 
jo kuriamu menu – kartu atidarysime me-
ni nių fotografijų parodą, kuri pasakoja 
apie posovietinės homofobijos apraiškas 
Rusijos visuomenėje. Paroda Pride na-
muose veiks visą savaitę.

Vynas ir pokalbiai skamba nepakankamai 
viliojančiai? Užsuk ir nepraleisk specialaus 
pasiūlymo įsigyti vaivorykštės suvenyrų!

kaip likti saugiam, sveikam ir fantastiš-
kam (LT)

Birželio 14 d. 15.30–17.30 val.

Puiki galimybė smagiai ir kūrybiškai praplėsti 
turimas žinias apie ŽIV ir kitas LPI! Išmokus 
įvertinti rizikingą elgesį ir jo pasekmes, su-
žinojus apie efektyviausius apsisaugojimo 
būdus, tapsi sąmoningesnis ir gebėsi išlikti 
saugus, sveikas ir beprotiškai fantastiškas!

people in Europe; the UN committee on 
torture keep issuing strong recommen-
dations to European countries about the 
topic. It is time to react. 

In this presentation, Kitty Anderson, from 
the Organisation Intersex International 
Europe (OII Europe), will explore what the 
Intersex community faces: from human 
rights violations to surgical non-consen-
sual gender assignment and their short 
and long term consequences.

Official Rainbow infoPoint and Pride house 
opening (LT/EN)

13 June 5.00 PM – 6.00 PM

Come and join the opening of the Rain-
bow InfoPoint: for the entire week Paviljo-
nas will transform into a community space 
where most of the workshops will take 
place. Come along to the launch for the 
chance to meet some of the friendly LGL 
team. You can also take a look at the 
photo exhibition “5 years of struggle” by 
Romas Melnik, which focuses on modern 
Russian society and will be on display 
in the Pride House for the entire week.

There will also be some special offers on 
rainbow products during the event!

staying safe, healthy and fabulous (LT)

14 June 3.30 PM – 5.30 PM

A great opportunity to expand your know-
ledge about HIV and other STDs in a fun 
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Visi seksualumo atspalviai (EN)

Birželio 14 d. 17.45–19.45 val.

LGBTQQIA+. Kažkas paklausė: „Ką reiškia 
šitos raidės?“. Mes pasiruošę kartu pana-
grinėti platų tapatybių spektrą.

kalbos pamoka – „jis“, „ji“ ir kitaip (LT/
EN)

Birželio 15 d. 13.00–15.00 val.

„Žodis – ne žvirblis, išskrido – nesugausi“. Būti 
žmogumi, išeinančiu iš normatyvinio dvie-
jų lyčių modelio, yra nelengva. Būtent todėl 
neutralūs įvardžiai – rimta tema, kurios nega-
lima nustumti į šalį. Ateik ir sužinok daugiau!

Biseksualūs greitieji pasimatymai (LT)

Birželio 15 d. 21.00–23.00 val.

„Biseksualumas akimirksniu padvigubi-
na tikimybę šeštadienio vakarą praleisti 
pasimatyme“ – kartą pasakė garsus kino 
režisierius Woody Allenas. Žinoma, toks 
teiginys prajuokina, tačiau Biseksualių 
grei tųjų pasimatymų vakaras gali padėti 
patikėti jo realistiškumu. Kviečiame jus į 
renginį, tinkantį kiekvienam, bet „suba-
lansuotą“ biseksualiems žmonėms.

Vakaro svečiai mėgausis specialia „širdį 
veriančia“ programa, priminsiančia bisek-
sualius dienoraščius bei, žinoma, daly-
vaus greituosiuose pasimatymuose. Šių 
pasimatymų tikslas – skatinti draugystę ir 
bendruomenės jausmą biseksualių asme-
nų ir jų draugų tarpe.

and creative way! Increase your aware-
ness and ability to stay safe, healthy and 
fabulous. Learn to estimate risky beha-
viour and consequences, and find out the 
most effective prevention methods.

All the shades of sexuality (EN)

14 June 5.45 PM – 7.45 PM

LGBTQQIA+ “What do all those letters 
mean?” someone asked. Well, Baltic Pride 
also means awareness and here it comes, 
everything you wanted to know, but did 
not know how to ask. Let’s take a journey 
into the world of different shades of gen-
der identity, biological sex, gender expres-
sion and sexual orientation!

Beyond gender binarism: between “he” 
and “she” (LT/EN)

15 June 1.00 PM – 3.00 PM

Living in a gender-normative society and 
stepping outside of what male or female 
are perceived to be may be a hard and 
alienating experience. Language is a po-
werful tool and can be as hurtful as ac-
tions: that’s why gender neutral pronouns 
are an important topic. Come and learn to 
create an inclusive language for all!

Bisex speed-dating (LT)

15 June 9.00 PM – 11.00 PM

“Bisexuality immediately doubles your chances 
for a date on Saturday night” [Woody Allen].



16

tieskim tiltus, užuot statę sienas – kaip 
palaikyti lGBt* bendruomenę (EN)

Birželio 16 d. 14.00–16.30 val.

Ieškai renginio, kur nusivestum šeimą ir 
draugus? Tuomet šis renginys kaip tik tau! 
Griebk visus juos už parankės ir kartu pra-
leiskit popietę diskutuodami apie tai, kaip 
tapti dar fantastiškesniu LGBT* draugu. 
Jūsų lauks šmaikšti, sumani ir miela Ash-
ley Fowler (iš Human Rights Campaign), 
pasiruošusi pasidalinti puikiais patari-
mais ir naujomis idėjomis.

sportas visiems (EN)

Birželio 17 d. 16.00–17.30 val.

Ką žinai apie 2018 metais Paryžiuje vyk-
siančias dešimtąsias Gay Games žaidynes? 
Gal pagaliau ir Lietuva bus atstovaujama? 
Pakalbėkime apie queer matomumą spor-
te: net 78 proc. atletų teigia, kad sportas 
LGBTQ* bendruomenės asmenims yra ne-
saugus ar nedraugiškas. Ar tai tiesa?

Taip pat kviečiame prisijungti prie Gender 
Wrongs krepšinio 3x3 turnyro, vyksiančio 
18:00–21:00.

Į turnyrą registruotis galite čia:  
https://goo.gl/mWuHUu

tOUch (EN)

Birželio 17 d. 19.00–21.30 val.

Metropoliniame pasaulyje, kur gyvenimas 
grindžiamas laiku, erdve ir individualybe, 

In anticipation of a busy Saturday night, 
join us on Wednesday for a series of 
speedy “dates” hosted by LGL’s volun-
teers. We invite you to make new friend-
ships and to create a sense of community 
between bisexual people and allies.

Hear testimonies of our bisexual friends 
while enjoying each other’s company.

Don’t miss it! 

Building bridges, not walls: how to be a 
good ally (EN)

16 June 2.00 PM – 4.30 PM

If there is one event to take all your family 
and friends to – this is it! Bring them along 
and spend an afternoon discussing and 
learning how to become a better LGBT* ally. 
A funny, smart and lovely host – Ashley Fow-
ler (from the Human Rights Campaign) – is 
here to share great tips and ideas with you.

Joy of sport for all (EN)

17 June 4.00 PM – 5.30 PM

How much do you know about the Gay 
Games that are taking place in Paris in 
2018? When will Lithuania finally take 
part? We invite you to discuss queer visi-
bility in sports. As many as 78% of LGBTQI 
athletes perceive the sports environment 
as unsafe or unfriendly. Is it really so?

Afterwards you are also welcome to join the 
LBTQ women’s team Gender Wrongs in a 
friendly 3x3 basketball tournament, which will 

https://goo.gl/mWuHUu
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kur žmonės nuolat tolsta vieni nuo kitų, 
prisilietimas tampa svarbiausiu įrankiu 
pažinti vieniems kitus. Kūniškas prisilieti-
mas yra geriausias įrodymas, to, kad mes 
egzistuojame.

Nesvarbu ar esi svečias, stebėtojas ar da-
lyvis, kviečiame visus – ir mažus, ir dide-
lius, patirti pasigėrėjimą kalbant visiškai 
iš pirmo žvilgsnio nesusijusiomis temo-
mis – pradedant LGBT* pabėgėliais ir bai-
giant savižudybe.

Vėlyvieji #BP16 uždarymo pusryčiai (LT/
EN)

Birželio 19 d. 12:00 val.

Atsisveikinti visada sunku, tačiau kas gali 
geriau praskaidrinti nuotaiką besibaigiant 
Baltic Pride 2016 festivaliui, jei ne bendri 
vėlyvieji pusryčiai? Paviljonas Jazz Bar pa-
siruošęs globoti mūsų vėlyvuosius pusry-
čius, o LGL pasirūpins tinkama atmosfera – 
susirinkim visi ir pasidalinkim įspūdžiais!

take place between 6 PM and 9 PM. It is open 
to everyone who supports Baltic Pride, so 
register now here: https://goo.gl/mWuHUu.

tOUch (EN)

17 June 7.00 PM – 9.30 PM

In a world of metropolis based on time, 
space and individuality, where people 
are drifting apart from each other, touch 
is the most important tool to get to know 
each other. Body contact is the best evi-
dence proving that we exist.

Participants will have the chance to experi-
ence the beauty of art matching different 
topics – from LGBT* refugees to sex work.

Brought to you by:

#BP16 closing brunch (LT/EN)

19 June 12.00

Goodbyes are always difficult, but what 
better way to cheer up the end of our Bal-
tic Pride 2016 than with a tasty brunch in 
the park? Paviljonas Jazz Bar will satisfy 
your taste buds, while LGL will bring the 
good vibes: get ready and take to Pylimo 
21B all the memories you have collected 
during the Pride week!

https://goo.gl/mWuHUu
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Vilniaus LGBT* festivalis „Kreivės“ – 
trečius metus vykstanti kultūrinė ir 
socialinė iniciatyva. Sekdami ankstes-
nėmis ir bendradarbiaudami su kitomis 
kreivomis iniciatyvomis, kuriame erdvę 
filmų peržiūroms, renginiams ir bendra-
vimui. Siekiame parodyti ir apmąstyti 
prasilenkiančias ir besikertančias LGBT* 
žmonių patirties kreives. 

Šių metų programoje – paroda „Kūnai“, 
19 pilnametražių ir 73 trumpametražiai 
filmai, susitikimai su Lietuvos ir užsienio 
aktyvistais bei kino kūrėjais, diskusĳos, 
kūrybos skaitymai, vakarėliai.

Vilnius LGBT* festival “Kreivės” is a cul-
tural and social initiative which started 
three years ago. Building on earlier and 
cooperating with concurrent queer initi-
atives, we aspire to be a unique space for 
film screenings, events and community 
building.

This year’s programme includes an art 
exhibition “Bodies”, 19 feature and 73 
short films, meetings with filmmakers 
and activists from Lithuania and abroad, 
discussions, literary readings, parties.

> June 13–23
festivaliskreives.lt/en

„KREIVIŲ“ VIETOS :

Kino centras „Skalvĳa“  
A. Goštauto g. 2/15

Kino teatras „Pasaka“  
Šv. Ignoto g. 4/3

Prancūzų institutas  
Didžioji g. 1

Švedĳos ambasada  
Didžioji g. 16

Įėjimas į filmų peržiūras – 
bent 1 ct

Festivalį organizuoja 
asociacĳa „In corpore“, 
bendradarbiaudama su  
kitomis organizacĳomis, 
aktyvistais ir menininkais.

“KREIVĖS” VENUES:

Cinema centre “Skalvĳa” 
 A. Goštauto g. 2/15

Cinema “Pasaka”  
Šv. Ignoto g. 4/3

French Institute  
Didžioji g. 1

Embassy of Sweden  
Didžioji g. 16 

Entrance to the film  
screenings – at least 1 ct

The festival is organised by  
“In Corpore” in cooperation  
with other organisations  
and individual activists and 
artists.

festivaliskreives.lt

birželio  13–23 d.
Skalvĳa / Pasaka / Prancūzų institutas  
/ Švedĳos Karalystės ambasada
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and individual activists and 
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Renginį remia / Supporters:

AUSTRIAN 
EMBASSY 
VILNIUS
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PRidE BAlsAi (EN/LT) 

Birželio 16 d. 19.00–21.00 val.

Lietuvos rusų dramos teatras, Jono Basa-
navičiaus g. 13, Vilnius

Renginys vyks anglų kalba su sinchroniniu 
vertimu

Renginys nemokamas! Vietų skaičius ribotas

Birželio 16 dieną Lietuvos rusų dramos te-
atro scenoje tarptautiniu mastu žinomi 
LGBT* asmenys ir žmogaus teisių aktyvis-
tai pasidalins savo asmeninėmis patirtimis 
kovojant už lygias LGBT* žmogaus teises. 
Išskirtiniame teatrališkame renginyje „Pri-
de Voices“ dalyvaus Jóhanna Sigurðardóttir 
(buvusi Islandijos Ministrė Pirmininkė) ir 
jos žmona žurnalistė, dramaturgė bei ra-
šytoja Jónína leósdóttir, ulrike lunacek 
(Euro pos Parlamento Pirmininko pavaduo-
toja), Matthew Shepard tėvai Judy Shepard 
ir dennis Shepard bei LGBT* aktyvistas iš 
Ugandos Wamala dennis mawejje.

PRidE VOicEs (EN/LT) 

16 June 7.00 PM – 9.00 PM

Lithuanian Russian Drama Theatre, J. Ba-
sanavičiaus str. 13, Vilnius

Event will be held in English, synchronic 
translation provided

Free entrance! Limited number of seats

On Thursday 16 June Pride Voices will take 
place in the Lithuanian Russian Drama The-
atre, inviting internationally distinguished 
LGBT* people and allies to share their 
personal testimonies within the broader 
struggle for LGBT* equality. The list of 
speakers includes Jóhanna Sigurðardóttir 
(the former Prime Minister of Iceland) and 
her wife, Jónína leósdóttir ( journalist and 
writer), ulrike lunacek (Vice President of 
the European Parliament), Judy Shepard 
and dennis Shepard (parents of Matthew 
Shepard) and Wamala dennis mawejje 
(LGBT* activist from Uganda).
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PRidE kONfERENciJA (LT/EN) 

TarpTauTinė žmogaus Teisių konfe-
rencija

Tos pačios lyties porų santykių teisinis 
pripažinimas: tarptautinės tendencijos ir 
nacionalinės galimybės

Birželio 17 d. 08.30–15.30 val.

Tolerancijos centras, Naugarduko g. 10, 
Vilnius

Renginys nemokamas! Būtina išankstinė 
registracija internetu

Birželio 17 dieną įvyks „Baltic Pride“ 2016 
tarptautinė žmogaus teisių konferencija 
„Tos pačios lyties porų santykių teisinis 
pripažinimas: tarptautinės tendencijos ir 

PRidE cONfERENcE (LT/EN) 

intErnational human rightS confE-
rEncE

Legal Recognition of Same-Sex Relations-
hips: Emerging International Consensus 
and Local Opportunities

17 June 8.30 AM – 3.30 PM

Tolerance Centre, Naugarduko str. 10/2, 
Vilnius

Free entrance! Online pre-registration 
required

On 17 June the Baltic Pride 2016 interna-
tional human rights conference Legal 
Recognition of Same-Sex Relationships: 
Emerging International Consensus and 
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nacionalinės galimybės“. Konferencijos 
me tu bus siekiama aptarti tarptautines 
ir europines tendencijas dėl teisinio tos 
pačios lyties porų santykių pripažinimo ir 
nagrinėti teisines, socialines bei kultūri-
nes šio reiškinio implikacijas. Konferenci-
ja siekiama atkreipti visuomenės ir politi-
kų dėmesį dėl neegzistuojančios galimy-
bės teisiškai sureguliuoti tos pačios lyties 
šeimų santykius Lietuvoje. Šiuo metu tik 
šešios Europos Sąjungos valstybės narės 
nesuteikia teisinio pripažinimo galimybės 
tos pačios lyties poroms. Siekiant užtik-
rinti efektyvų teisės į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimo įgyvendinimą Europos 
teisinėje erdvėje, būtina plėtoti visuome-
nės diskusiją dėl teisinės tos pačios lyties 
šeimų apsaugos ne tik Lietuvoje, bet ir 
platesniame regione.

Local Opportunities will be held in the To-
lerance Centre. The aim is to discuss the 
international and European movement 
towards legal recognition of same-sex 
relationships and explore its legal, social 
and cultural implications. The conference 
aims at raising legal awareness among the 
general public and policy makers regar-
ding the non-existent possibility for legal 
recognition of same-sex relationships in 
Lithuania. At the moment only six member 
states of the European Union do not provi-
de for any possibility for legal recognition 
of same-sex relationships. With the view 
of ensuring the effective implementation 
of the right to respect for private and fa-
mily life within the European legal space, 
it is necessary to further stimulate public 
discourse on legal protection of rainbow 
families not only in Lithuania, but also in 
the broader region. 
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lėšų rinkimo 
GAlA VAkARiENė (EN/LT)

Birželio 17 d. 19.00–21.00 val.

Radisson Blue Hotel Lietuva, Konstitucijos 
pr. 20, Vilnius

Dalyvavimas tik su bilietais

Birželio 17 dieną visi neabejingi „Baltic 
Pride“ 2016 festivalio tikslų įgyvendinimui 
susirinks išskirtinėje lėšų rinkimo Gala va-
karienėje. Kiekvieno šio renginio dalyvio 
laukia iš trijų patiekalų sudarytas meniu ir 
speciali vakaro programa. Vakaro vedėjas 
Paulius Ambrazevičius pristatys du nepa-
kartojamus atlikėjų La Diva Live (Prancū-
zija) ir Ruslano Kirilkino (Lietuva) pasiro-
dymus bei loteriją su išskirtiniais prizais. 
Vakaro metu renginio dalyviai malonioje 
aplinkoje galės susipažinti su žmogaus 
teisių aktyvistais iš visos Europos ir turės 
galimybę apsikeisti aktyvaus dalyvavimo 
LGBT* bendruomenėje patirtimi. Atsipa-
laiduokite, puotaukite ir mėgaukitės!

fundraising 
GAlA diNNER (EN/LT)

17 June 7.00 PM – 10.00 PM

Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos 
av. 20, Vilnius

Participation only with online tickets

Supporters of Baltic Pride 2016 have the op-
portunity to take part in an exceptional gala 
dinner, and enjoy a delicious three-course 
menu alongside first class entertainment. 
The host, comedian Paulius Ambrazevičius, 
will lead the participants through the eve-
ning, which will include extraordinary per-
formances by La Diva Live (France) and Rus-
lanas Kirilkinas (Lithuania), introductions 
from LGBT* activists, and a raffle with ex-
clusive prizes. The participants of the Fund-
raising Gala Dinner will have the chance to 
network with human rights activists from 
across Europe. All proceeds from the Gala 
Dinner will go towards covering the costs of 
Baltic Pride 2016. Kick back, relax, and enjoy!
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BAltic PRidE EityNės 
Baltic Pride 2016 eitynės Už lygybę!

Birželio 18 d. 12.00–15.00 val.

Lukiškių aikštė – Gedimino prospektas – 
Šventaragio gatvė – Barboros Radvilaitės 
gatvė, Vilnius

Didesnėms nei dešimties asmenų grupėms 
rekomenduojama išankstinė registracija

Negalėjome tuo patikėti, tačiau „Baltic 
Pride“ eitynės „Už lygybę!“ jau trečią kartą 
sugrįžta į Vilniaus miesto gatves. Šį kartą 
dar drąsiau, dar džiaugsmingiau, dar spal-
vingiau – „MES ESAME ŽMONĖS, NE PRO-
PAGANDA!“ Margaspalvė minia pajudės 
centrine Vilniaus miesto gatve siųsdama 

PRidE MARch 
the Baltic Pride 2016 march for Equality

18 June 12.00 PM – 3.00 PM

Lukiškių Square – Gedimino Avenue – 
Šventaragio Street – Barboros Radvilaitės 
Street – Bernardine Garden, Vilnius

Pre-registration for groups of more than 
ten individuals recommended

The Baltic Pride March for Equality will re-
turn to the streets of Vilnius for the third 
time! This time even bolder, more joyful 
and more colourful – “WE ARE PEOPLE, 
NOT PROPAGANDA!” YOU can be a part of 
the LGBT* movement in Lithuania as well! 
On Saturday 18 June a colourful crowd 
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will flood the streets of Vilnius with a very 
simple message – equality and diversity 
are a benefit, not a detriment, for our so-
ciety. Join us in celebrating a bold, diverse 
and open-minded city!

On Saturday 18 June we will gather on Ge-
diminas Avenue, the main street, alongsi-
de Lukiškės Square (between the streets 
of J. Tumo-Vaižganto and Vasario 16-osios) 
at noon. We will start marching towards 
the Cathedral at 1 PM. The parade will 
end in Bernardine Garden, where we will 
gather at the stage to hear some inspiring 
speakers. We should arrive at the Bernar-
dine Garden by 3 PM, and the event will 
end by 4 PM.

Please note that NO PRIOR REGISTRATION 
IS REQUIRED to participate in the Baltic 
Pride March for Equality. Just bring your 
positive energy and lovely friends, and 
join us on 18 June between noon and 1 PM 
by Lukiškės Square. 

labai aiškią ir paprastą žinutę – lygybė ir 
įvairovė yra mūsų visuomenės turtas, o ne 
jos trūkumas. Prisijunk prie mūsų ir pa-
rodyk visiems, koks drąsus, draugiškas ir 
tolerantiškas yra mūsų visų Vilnius.

Šeštadienio vidurdienį pradedame rink-
tis Gedimino prospekto atkarpoje ties 
Lukiškių aikšte (tarp J. Tumo-Vaižganto ir 
Vasario 16-osios gatvių). Kolona Gedimino 
prospektu link Katedros aikštės pajudės 
13 val. Pasiekę Katedros aikštę, Šventara-
gio gatve pasuksime link Bernardinų sodo, 
į kurį įeisime pro Barboros Radvilaitės ga-
tvėje esančius pagrindinius miesto parko 
vartus. Bernardinų sode prie „grojančio 
fontano“ rasime nedidelę sceną, nuo ku-
rios bus sakomos eitynes užbaigiančios 
kalbos. Į Bernardinų sodą turėtume atvyk-
ti apie 15.00val., o renginį užbaigsime apie 
16 val.

Jokia išankstinė registracija į Baltic Pride 
eitynes „Už lygybę!“ nėra reikalinga. Su 
savimi pasiimkite gerą nuotaiką, dar ge-
resnę kompaniją ir prisijunkite prie mūsų 
birželio 18 d. (šeštadienį) tarp 12 ir 13 va-
landos Gedimino prospekto atkarpoje ties 
Lukiškių aikšte.

http://www.facebook.com/BalticPride
http://www.facebook.com/BalticPride
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NEMOkAMAs kONcERtAs 

Pride Parkas ir Baltic Pride Parko koncertas

Birželio 18 d. 16.00 – 22.00 val.

Menų fabrikas „LOFTAS“, Švitrigailos g. 29, 
Vilnius

Dalyvavimas nemokamas!

Po birželio 18 dieną Gedimino prospektu 
įvyksiančių Baltic Pride 2016 eitynių „Už 
lygybę!“, visus LGBT* bendruomenės na-
rius ir jų draugus pakviesime į LGBT* fies-
tą menų fabrike LOFTAS – čia Jūsų lauks 
specialiai Baltic Pride 2016 progai skirta 
programa.

Baltic Pride Park koncerto metu Lietuvoje 
pirmą kartą pasirodys legendinė „Eurovi-
zijos“ dainų konkurso nugalėtoja dana in-
ternational, išgarsėjusi visame pasaulyje 
žinomais hitais „Diva“ ir „Ding Dong“. Prie 
jos prisijungs ir šių metų Lietuvos atstovas 

PRidE cONcERt 

Pride Park and Baltic Pride Park concert

18 June 4.00 PM – 10.00 PM

Art Factory LOFTAS, Švitrigailos Str. 29, Vil-
nius

Free entrance!

After the Baltic Pride 2016 March for Equa-
lity, we invite everyone to Art Factory  
LOFTAS for a fantastic Baltic Pride Park 
concert.

The Baltic Pride Park concert will feature 
the legendary winner of the Eurovision 
Song Contest 1998 dana international, fa-
mous for her hits “Diva” and “Ding Dong”. 
She will be joined by the Lithuanian con-
testant in this year’s Eurovision donny 
montell, whose charm and talent have won 
over not only the girls’ hearts. The concert 
will culminate with a performance by the 
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iconic dJ leomeo from France, who has 
spinned sets on dance floors across the 
globe. The Baltic Pride Park concert will 
also feature maria Sam katseva, Ukrai-
nian performer, ladiva live, drag queen 
from France and ruslanas kirilkinas, the 
winner of the Lithuanian Music Academy.

The Baltic Pride Park concert space will 
include a design fair showcasing the work 
of some of the most talented Lithuanian 
designers, crafters and architects of style 
and products. There will also be an offi-
cial Baltic Pride stall where you can pur-
chase merchandise. You can also do a HIV 
test in the Demetra tent, and enjoy some 
scrumptious snacks from a variety of food 
stalls. Most importantly, you will be wel-
comed among friendly faces and a warm 
atmosphere! BALTIC PRIDE IS OUR PRIDE!

There will be buses to transport people 
from Bernardine Garden to LOFTAS bet-
ween 3 PM and 4 PM free of charge.

„Eurovizijoje“ donatas montvydas, savo 
talentu ir išvaizda užburiantis toli gražu 
ne tik merginų širdis. Šią kompaniją pa-
pildys ir LGBT* ikona tapęs dJ leomeo iš 
Prancūzijos, šiurpuliukus keliančius set‘us 
sukantis šokių aikštelėse visame pasau-
lyje. Baltic Pride Park koncerto metu taip 
pat pasirodys atlikėja iš Ukrainos maria 
Sam katseva, drag karalienė iš Prancūzi-
jos ladiva live ir „Muzikos akademijos“ 
laimėtojas ruslanas kirilkinas.

Baltic Pride Park koncertas – tai ne tik 
pramoginė, bet ir bendruomeninė erdvė. 
Renginio metu galėsite sudalyvauti talen-
tingiausių Lietuvos dizainerių, amatinin-
kų, stiliaus ir kitų gražių dalykų architektų 
mugėje, įsigyti suvenyrų iš oficialios Bal-
tic Pride krautuvėlės, pasitikrinti sveikatą 
asociacijos „Demetra“ palapinėje ar pa-
skanauti įvairiausių užkandžių iš „maisto 
ant ratų“ vagonėlių. O svarbiausia yra tai, 
jog Jūsų čia lauks daugybė šypsenų ir ge-
ros nuotaikos! Baltic Pride – tai mūsų pa-
sididžiavimas!

Bernardinų sode nuo 15 iki 16 valandos 
galėsite rasti autobusus, kurie jus nemo-
kamai nuveš nuo Bernardinų sodo iki pat 
„LOFTO“.
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ladiva live – prieš devynerius metus 
veiklą pradėjusi drag karalienė iš Briuselio 
(Belgija). Gimusi ir užaugusi Alžyre atlikėja 
gyveno Paryžiuje ir Londone, o vėliau persi-
kėlė į jos širdžiai artimiausią miestą Briuselį.

LaDiva Live koncertavo daugelyje tarptau-
tinių renginių ir Pride festivalių Europoje, 
įskaitant Bratislavą ir Budapeštą. Pasta-
ruosius šešerius metus LaDiva Live suteik-
ta garbė būti pagrindine Pride festivalio 
Belgijoje atlikėja.

LaDiva Live įsitikinusi, kad įmanoma vis-
kas, nepaisant to, kokioje šalyje žmogus 
gimė ar kaip sudėtingai klostėsi jo gyveni-
mo aplinkybės. Viskas įmanoma sulaukus 
organizacijų ir individų, kurie suteikia vil-
ties, paramos. Štai kodėl atlikėja nekant-
rauja dalyvauti Baltic Pride 2016 festivalio 
renginiuose.

ladiva live is a drag act created in 
Brussels nine years ago. Born and brought 
up in Algiers, she has lived in Paris and 
London and now in Brussels, a city parti-
cularly close to her heart.

LaDiva Live has performed live at many 
international events and supported Pride 
festivals around Europe, notably in Bratis-
lava and Budapest. For the last six years, 
LaDiva Live has been a proud opening act 
of Belgian Pride.

LaDiva Live believes that everything is 
possible regardless of where you were 
born and however difficult things might 
have been. And that is possible when you 
have the support of organisations and in-
dividuals who are examples of hope. That 
is why she is so happy and excited to take 
part in the Baltic Pride this year.
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dJ leomeo tarptautinį pripažinimą 
pelnė dėl šokių aikštelėje šiurpuliukus ke-
liančios muzikos. Elitinių klubų lankytojų 
ir garsenybių mintyse jo miksai pulsuoja 
nuo 2000 metų. Dėl savo talento ir puikios 
išvaizdos DJ Leomeo tapo vienu reikš-
mingiausių LGBT* bendruomenės am ba -
sadorių.

Karjerą pradėjęs Paryžiuje, miksavo tri-
bal ir perkusijų garsus su house muzika. 
Netrukus DJ Leomeo užkariavo Monrealio, 
Niujorko, Sidnėjaus, Šanchajaus, Stam-
bulo, Romos, Londono ir kitų šalių šokių 
aikšteles. Šiuo metu DJ Leomeo yra vienas 
labiausiai vertinamų pasaulio didžėjų.

dJ leomeo is a well-established talent 
and internationally renowned DJ who, from 
his base in Paris, has touched virtually every 
continent in the world and performed in Mon-
treal, New York, Sydney, Shanghai, Istanbul, 
Rome, London & many places in between.

Leomeo’s influences have a true tribal 
feel, yet with tech tones, vocal injections 
and progressive beats, he has an amazing 
ability to adapt to a wide range of club-
bing brands and concepts, and keep his 
audiences entertained throughout his live 
performances. This makes Leomeo one of 
the busiest DJs on the worldwide clubbing 
circuit and scene.
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dana international – LGBT* bend-
ruomenės ikona tapusi Izraelio pop daini-
ninkė. 1998 metais su daina Diva ji laimėjo 
„Eurovizijos“ dainų konkursą Birmingeme. 
Dainininkė kviečiama koncertuoti į įvai-
rias pasaulio šalis, dalyvavo Amsterdamo 
ir Tel Avivo LGBT* bendruomenės Pride 
eity nėse.

2011 metais atlikėja Izraelį „Eurovizijoje“ 
su daina Ding Dong atstovavo antrą kartą. 
Dana International iki šiol vadinama viena 
žinomiausių translyčių moterų pasaulyje.

dana international is an Israeli pop 
singer. She has released eight albums and 
three compilation albums, positioning 
herself as one of Israel’s most successful 
musical acts ever. She is best known as 
the winner of the Eurovision Song Contest 
1998 in Birmingham with the song Diva. 
The win put her in the international spot-
light, and she has since participated in 
Pride events throughout Europe.

She represented Israel in Eurovision for 
a second time in 2011, this time with the 
song Ding Dong. Dana International is one 
of the world’s best known trans women.



Londono Sičio 
lietuvių klubas – 
verslo sektoriaus parama Baltic Pride 2016

Londono Sičio lietuvių klubas – verslo sek-
toriaus profesionalus vienijanti organizacija, 
palaikanti glaudžius ryšius su Lietuvos verslo, 
politikos bei bendruomenių lyderiais. 

Klubo vizija – būti įtakingu balsu Lietuvoje bei 
iniciatyvomis ir ryšiais prisidėti prie ilgalaikio 
progreso Lietuvoje. Vedamas klubo pamatinių 
vertybių – tolerancijos, lygybės bei pagarbaus 
elgesio, Londono Sičio lietuvių klubas tapo 
oficialiu Baltic Pride 2016 festivalio rėmėju, 
pirmuoju iš verslo sektoriaus profesionalus 
atstovaujančių organizacijų.

Baltic Pride – tai jau trečią kartą Vilniuje 
organizuojamas festivalis, kuriuo siekiama 
skatinti toleranciją ir užtikrinti lygias teises 
Baltijos šalių LGBT* bendruomenėms. Viešai 
išreikšdami palaikymą šiai iniciatyvai, norime 
prisidėti prie šio Lietuvai itin aktualaus dia-
logo apie toleranciją, lygybę bei žmogaus tei-
ses. Savo pavyzdžiu norime paskatinti visus 
lyderius palaikyti bei ginti šias svarbias Vaka-
rų visuomenės vertybes savo organizacijose, 
bendruomenėse ir visuomenėse. 

Lithuanian City of 
London Club – 
Business Support for Baltic Pride 2016

Lithuanian City of London Club is an or-
ganisation uniting business professionals 
in London and maintaining close ties with 
business, political and community leaders in 
Lithuania. Our vision is to become an influ-
ential voice for Lithuanians in Lithuania and 
abroad and to contribute to Lithuania’s long-
term advancement through our connections 
and initiatives. Guided by our core values – 
diversity, tolerance, equality and respectful 
beha viour – Lithuanian City of London Club 
became an official supporter of Baltic Pride 
2016. This is the first time an organisation 
that represents business professionals has 
officially supported this event.

The Baltic Pride festival, which will be organised 
in Vilnius for the third time, seeks to promote 
diversity and tolerance, and to ensure equal 
rights for LGBT* communities in the Baltic 
States. By expressing our support for this ini-
tiative we wish to contribute to the important 
ongoing debate about tolerance, equality and 
the inviolability of human rights in Lithuania. 
Leading by example, we would like to encou-
rage other leaders to support and defend these 
core values of Western society in their organi-
sations, communities and the society at large.
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žymiai remia

Žmonės, 
ne propaganda

370-5-252-6156 
http://www.strategicsta�.com/s3-international/

s3vilnius@strategicsta�.com
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www.janssen.com

We collaborate with the world 
for the health of everyone in it.
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FROMJUNE23rdtojuly2nd

www.worldpridemadrid2017.com
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JAUNiMO MAiNAi 
#stayhuman
Birželio 10–20 d.

Europos lyčių lygybės institutas, Gedimino 
pr. 16, Vilnius

Būtina išankstinė registracija

Nevyriausybinė organizacija „The Youth 
Company“ iš Nyderlandų, bendradarbiau-
dama su Lietuvos žmogaus teisių centru, 
rengia jaunimo mainus, skirtus festivaliui 
„Baltic Pride“ 2016. Jaunimo mainuose, da-
lyvaus jaunuoliai iš Lietuvos, Rumunijos, 
Nyderlandų, Italijos ir Prancūzijos. Dau-
giau nei savaitę vyksiančiame renginyje 
bus kuriama saugi erdvė diskutuoti apie 
įvairias tapatybes, išmokti priimti save ir 
aplinkinius bei įgalinti jaunus žmones ko-
voti už savo teises. Apie trisdešimt mainų 
dalyvių žygiuos „Baltic Pride“ 2016 eitynė-
se „Už lygybę“.

yOUth ExchANGE 
#stayhuman
10–20 June

European Institute for Gender Equality, 
Gedimino Avenue 16, Vilnius

Pre-registration required

A Dutch NGO, The Youth Company, toget-
her with its local partner, the Lithuanian 
Centre for Human Rights, will be hosting 
a youth exchange during Baltic Pride 2016. 
The event will bring together young people  
from Romania, Lithuania, the Netherlands, 
Italy and France. The ten-day long exchan-
ge will strive to create a safe space where 
different identities, acceptance of others, 
owning your own identity and possibili-
ties for fighting for LGBTQIA rights will be 
explored. The participants will join Baltic 
Pride 2016 and will march in the central 
streets of Vilnius. 
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JOIN US IN BUILDING EQUALITY ROAD 
AND FOLLOW  US TO A RAINBOW CITY!

Holebihuis Vlaams-Brabant is a regional open house for sexual orientation 

and gender identity in Belgium. We opt for equality and help to structurally 

build a better ‘Equality Road’, the road that leads to equality for all people. 

We also enjoy creating local ‘Rainbow Cities’ where everyone can feel free 

and be themselves. Along with local associations we strive to bring people 

together around SOGI issues. We also work on a local SOGI policy with a focus 

on school projects, a better position and image development for transgender 

people, suicide prevention, sexual health and much more. Sometimes we 

focus on information and emancipation, and sometimes on a warm and social 

atmosphere and togetherness. But always open and always pleasant.
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Queer gatvės krepšinio 
varžybos
Birželio 17 d. 18.00 val.

Pirmoji LBTQI+ moterų krepšinio koman-
dos treniruotė įvyko dar 2009 m. rugsėjį. 
Per septynerius metus komandoje žaidė 
apie 70–80 bendruomenės narių, savaiti-
nės treniruotės tapo ne tik proga sportuo-
ti, bet ir kurti unikalią bendruomenę, ku-
rios varomoji jėga – tikėjimas, kad kiekvie-
nas komandos narys yra vienodai svarbus. 
Pradėjusi rengti vakarėlių seriją „Gender 
Wrongs“, komanda surinko pakankamai 
lėšų ir pirmą kartą savo gyvavimo istori-
joje žais gatvės krepšinio varžybas, kurias 
stebėti galės visi norintys. Turinys atviras, 
savo komandą, susidedančią iš trijų narių, 
užregistruoti galite iki birželio 7 d. adresu: 
https://goo.gl/1ApJQd.

Queer street Basketball 
tournament
17 June, 6.00 PM

The first LBTQI + basketball team in Lithu-
ania was founded in September 2009. Sin-
ce then 70–80 members of the community 
have participated in weekly basketball 
practice sessions, which also became a 
meeting point for socialising and com-
munity organising outside the basketball 
court. In 2015 the team developed the idea 
of organising a street basketball tourna-
ment at Baltic Pride 2016, and started a 
series of parties called Gender Wrongs to 
fundraise. The team proudly presents its 
first queer street basketball tournament, 
which is free of charge to everybody. Re-
gister your team of three by 7 June 2016: 
https://goo.gl/1ApJQd.

https://www.facebook.com/GENDER.WRONGS/?fref=ts
https://www.facebook.com/GENDER.WRONGS/?fref=ts
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5 kOVOs MEtAi 
roman melnik fotografijų paroda

Pride namai, Paviljonas, Pylimo g. 21B

Roman Melnik jau 5 metus fotografuoja 
beveik visus viešus LGBT* renginius, vyks-
tančius Sankt Peterburge. Per tuos metus 
jis sukaupė įspūdingą nuotraukų kolekci-
ją, kuri 2015 metais pirmą kartą buvo pri-
statyta plačiajai visuomenei Maskvoje ir 
Sankt Peterburge surengtose parodose. 
Baltic Pride 2016 savaitės metu ir Jūs tu-
rėsite galimybę susipažinti su Roman dar-
bais, atskleidžiančius LGBT* žmonių kovą 
Rusijoje.

5 yEARs Of stRUGGlE
photography exhibition by roman melnik

Pride House, Paviljonas Jazz Bar, Pylimo str. 21B

Over the last 5 years, Roman Melnik has 
participated in almost all LGBT-related 
public events in Saint Petersburg, pho-
tographing what tolerance looks like in 
current Russian society. The artist has 
collected an important body of evidence, 
and finally decided to make his pictures 
public for a wider audience in 2015. After 
the first exhibitions which took place in 
Moscow and Saint Petersburg, he is ready 
to cross borders: during Baltic Pride 2016 
you will have the unmissable opportunity 
to see his work and witness the reality of 
LGBT* people in Russia.

Brought to you by:
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APiE ORGANiZAtORiUs

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL 
yra vienintelė nevyriausybinė organizacija 
Lietuvoje, dirbanti išimtai LGBT* žmogaus 
teisių srityje nuo 1993 metų. Tai yra nepo-
litinė ir ne pelno siekianti organizacija.

LGL vizija: Visuomenė, išsilaisvinusi nuo 
diskriminacijos seksualinės orientacijos ir 
lytinės tapatybės pagrindais, kurioje yra 
gerbiamos žmogaus teisės, o didžiausios 
vertybės yra laisvė ir lygybė.

LGL misija: Nugalėti homo, bi- ir transfobi-
ją, visų rūšių diskriminaciją dėl seksuali-
nės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės. 

ABOUt thE ORGANiZERs

LGL is the only organisation in Lithuania 
exclusively representing the interests of 
the local LGBT* community since 1993. It 
is a non-governmental and non-profit or-
ganisation that aims to create a respect-
ful, open, and inclusive Lithuanian society 
that is free of discriminatory attitudes.

Its mission is to promote an inclusive so-
cial and legal environment for LGBT* in-
dividuals through advocacy, awareness 
raising and capacity building.

www.lgl.lt
www.facebook.com/lgl.lt/
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Birželio 16 d. – WE cAN BE 
GAy tOdAy
* filMO PERžiūRA / diskUsiJA
(20:00–02:00 / filMO PRAdžiA 21:30)
W/ dJ GyVAtNEšis

Ketvirtadienį SOHO pristato dokumentinį filmą 
„We Can Be Gay Today. Baltic Pride 2013“ (2014 / 
Prancūzija, Lietuva), įamžinusį svarbiausias Vil -
niuje vykusio „Baltic Pride 2013“ festivalio aki-
mirkas. Nuo eitynių „Už lygybę“ praėjo trys me-
tai. Kas pasikeitė? Ką prisimename ir ką ban-
dome užmiršti?

Po filmo renginio organizatoriai visus kviečia 
interaktyviai diskusijai su filmo kūrėjais, kurią 
ves kino filmų „Porno melodrama“, „Streikas“ 
režisierius Romas Zabarauskas, savo kūryba ir 
kitomis iniciatyvomis palaikantis LGBT+ lygia-
teisiškumo siekį Lietuvoje. 

Muzikiniais žingeidumais vakaro metu dalinsis 
DJ Gyvatnešis.

Birželio 17 d. – sOhOt PRidE 
WARM-UP NiGht
* BAltic PRidE 2016 VilNiUs G-tAškAs
W/ dJ sONARE (sOhO clUB)

(22:00–07:00)
Vilniaus LGBT naktinio gyvenimo ekspertai šį 
vakarą kviečia pasinerti į LGBT naktinį gyveni-
mą, kur skamba trankiausi ritmai, o šypsena 
nedingsta nuo veido! Geriausi draugai, užve-
danti muzika ir linksmybių vairą į savo rankas 
čiumpantis SOHO klubo rezidentas DJ Sonare. 
Čia laukiamos visos LGBT+ raidelės ir vaivorykš-
tės spalvos!

Nuo vietinių žvaigždučių ir stilingiausių klubi-
nėtojų ar rimčiausių Vilniaus hipsterių sutrau-

16 June – WE cAN BE GAy 
tOdAy
* lGBt MOViE NiGht MEEt-UP
(8 PM – 2 AM / filM stARts: 9.30 PM)
W/ dJ GyVAtNEšis

On Thursday night SOHO presents a screening 
of the French documentary “We Can Be Gay To-
day. Baltic Pride 2013”, which captures the mo-
ments and atmosphere of the previous Pride in 
Lithuania, 3 years ago.

Please join us for an interactive discussion 
right after the screening with the creators of 
the documentary, François Message and Na-
thalie Sibille from ‘Sticky Notes’ production 
company (France), hosted by LGBT activist, 
producer, writer and film director Romas Zaba-
rauskas (known for ‘We Will Riot’, ‘Porno Melod-
rama’, etc.). What has changed in the past 3 
years? How have we progressed towards LGBT 
rights  and freedom? Can we actually be ‘Out 
and Proud’ in Lithuania today?

DJ Gyvatnesis will keep the dancefloor full all 
evening.

Entrance is FREE.

17 June – sOhOt PRidE 
WARM-UP NiGht
* BAltic PRidE 2016 VilNiUs G-sPOt
W/ dJ sONARE (sOhO clUB)

(10 PM – 7 AM)
SOHO – your chance to dance the night away 
with the sexiest boys and wildest girls in Li-
thua nia. All the letters of LGBTQ and all of the 
colours of the rainbow are welcomed here! If 
you want to grab someone’s attention with 
more than a wink, send a text message for it to 
be displayed on a large screen.
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kiantis Vilniaus naktinis klubas jau devynerius 
metus garantuoja aukštą vakarėlių kokybę ir 
saugumą bei nesiliauja stebinti savo klientų, 
kurie per ilgus klubo gyvavimo metus tapo iš-
tikimais draugais.

Birželio 18 d. – BAltic PRidE 
clOsiNG PARty
* sOhO – 9 MEtUs ViEšUMOJE iR tUO 
BEsididžiUOJANtys
stAGE1: dJ PERfURO (sOhO clUB) / stAGE2: 
dJ GyVAtNEšis

(22:00–07:00)

Baltic Pride 2016 renginių ciklas, kaip jau ir 
tapo įprasta, visus eitynių dalyvius pasitiks itin 
spalvingu šeštadienio vakarėliu SOHO klube. 
Populiariausias LGBT klubas, daug davęs mies-
tui ir visuomenei ne tik pramogine, kultūrine, 
bet ir socialine prasme, jau ne vienerius metus 
pasitiko „Out and Proud“ (liet. viešumoje ir tuo 
besididžiuojantis).

Tad ir šį vakarą SOHO klube laukiami ne tik 
festivalio dalyviai ir jo palaikytojai, bet ir visi 
tikintys, kad kiekvienas iš mūsų esame žmonės, 
ne propaganda! Pagrindiniu LGBT traukos cent-
ru Lietuvoje tapusiame sostinės klube SOHO šį 
vakarą iškils dvi skirtingos šokių salės. Šį vaka-
rą SOHO taip pat ketina nelikti kuklus.

* SOHO klube galioja griežtas Face control – 
itin neblaivūs, sportinę netvarkingą aprangą 
dėvintys, įžūlus lankytojai nepereis klubo „vei-
do kontrolės“ ir vienareikšmiškai liks už durų. 
Klubo administracija gali neigiamai atsakyti kai 
kuriems asmenims, norintiems patekti į klubą, 
nepaaiškindama priežasties.

A cosy gay club with a pleasant, safe and wel-
coming atmosphere, great service, fabulous 
staff and good bar facilities will guarantee you 
and your friends a great night. We are happy 
to welcome you in Vilnius and look forward to 
partying with you soon!

18 June – BAltic PRidE 
clOsiNG PARty
* sOhO – 9 yEARs Of OUt & PROUd
stAGE1: dJ PERfURO (sOhO clUB) / stAGE2: 
dJ GyVAtNEšis

(10 PM – 7 AM)

SOHO, the most popular gay club in Lithuania, 
always impresses its faithful crowd with out-
standing service, the best party nights and 
innovative approach, as well as with great live 
events featuring local and international stars. 
The rotating DJs please everyone with their 
pop/dance/house music till dawn. All the let-
ters of LGBTQ and all the colours of the rainbow 
are welcome here! 

Take a sneak peek before your visit! Download 
free SOHO CLUB app today and stay tuned with 
all our upcoming events and announcements. 
Get special offers, promotions, loyalty program, 
social networking and other features on your 
touch-screen. Try the SOHO app at http://app.
sohoclub.lt

* SOHO Club has a face control policy – guests 
who are drunk; wearing sports or untidy clo-
thing; or who behave abusively are not allowed  
in the Club. The Club administration has the 
right to forbid entrance to the Club without ex-
planation.
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