
Södra Teatern goes Europride

Årets sjukaste pridefirande hålls på Södra Teatern
Södra Teatern bjuder på massor av extra när Stockholm är värd för 2018-års Europride. Det blir allt från Glory Queer Quiz till
jockstrap-klubb, dragqueens och Bloody Mary Yoga för att avrunda en intensiv festvecka.

Med startskott den 27 juli kör Södra Teatern igång sitt Europride-firande med en stor invigningsfest för alla som välkomnar alla och avslutar
veckan med Bloody Mary Final söndagen den 5:e augusti.

-          Med det program som vi har satt ihop inför Europride kommer Södra Teatern bli som en regnbågspiñata som exploderar över hela
Stockholm. Vi är riktigt taggade, säger nattklubbsdirektören Gago Cuk som står bakom årets regnbågsfirande.

Under Europrides partyfyllda veckor kommer Södran bli skådeplatsen, inte bara för svettiga nattklubbar som LOL – Lesbians Out Loud,
Claudia Sniffers veranda och Club Jockstrap utan även Södrans Glory Queer Quiz.

-          Sex, skratt och shots, behöver man något mer? På vårt Glory Queer Quiz kommer man få testa sina kunskaper i bästa ”På Spåret”-stil
men istället för medelåldersgubbigt blir det blattigt sexigt och kanske kanske får man se mig i en alldeles för liten klänning, säger Daniel S
Ogalde, projektledare och hennet bakom Club Jockstrap och Glory Queer Quiz.

Pride Allstars 27/7, 21-03:
Veckan invigs med stor fest för alla Prideare i sann kärleksanda… 
Line Up TBA. Håll utkik på www.sodrateatern.com

Issa Ball 28/7, 22:00-03:
ISSA BALL är en queerklubb med fokus på Vogue och Ballroom-scenen. Vogue är en modern Housedansstil som utvecklades inom den
HBTQ-subkultur som förekom på ballroomscenen i Harlem i New York under 80-talet, med rötter från afroamerikanska klubbar. Vogue blev
allmänt känt genom Madonnas låt och musikvideo “Vogue”. Upplev ballroom-scenen på klubb ISSA BALL och kiki, drop, vogue och swirl:a dig
genom dansgolvet med stil.

Glory Queer Quiz, 3/8 19:00-21:00
Fläscha med allt du kan om både ytligt och djupt vad gäller Queer-kultur eller kom och lär dig det du inte visste att du saknade. Vem är
världens främsta gayikon? Vad är en dutch oven? Vem kastade första stenen i Stonewallupproret? Danielito & crew vägleder er genom både
skratt och tårar när Södran arrangerar Glory Queer Quiz. Ett homage till allt som är roligt, viktigt, sorgligt och inspirerande. Reading is
essential!

LOL – Lesbians out Loud och Drömfakulteten 3/8, 22-03:
Pia "MeiYáo" Do tar över Södra Teaterns två våningar och festar till det inför Pride. Nere i Mosebacke Etablissement huserar
studiokollektivet Drömfakulteten, musikproducenter och dj's som kör en Dj Mayham tillsammans. På Södra Bar gör LOL-Lesbians Out
Loud en comeback med Azarjoon och Meiyao. Med sig har de även Tami T och Naz Lion som kör live, plus en massa djs, tba, stay tune

Moxy Eurpride Friday 3/8, 22-03:
Som en av Sveriges mest välkända flatklubbar är Moxy klubben som lockar många och är öppen för alla. Här utlovas grymt bra musik som får
dansgolvet att gunga hela natten. Årets upplaga anordnas i Kägelbanan och utlovar fest i XL-format.

Club Jockstrap 3/8, 22-03:
Exklusiva och nyinredda Champagnebaren blir skådeplatsen för en av Europrides kanske vildaste fester när Club Jockstrap intar Södra
Teatern. Med La Madame som extravagant värdinna presenteras en lineup med Dj Glute, Dj SATS Zenith och Dj Sweet P som spelar allt
från disco och pophits till techno och house. Förutom att njuta av Stockholms mest exhibitionistiska jockstrap-utställning kan du svettas både
på dansgolvet och i Club Jockstraps VIP-rum – ”The Glory room – no cameras allowed”.

Stolt 4/8, 22-03:
Belägen i Södra Bars maffiga lokaler,  huserar denna pop-up-klubb som förutpås bli historiens by far stördaste prideklubb. Med en lineup
bestående av kvartetten ”JeSuisLeFuq” med Raseriets egna genier Amie och Fanna, regenten of Instagram; Cassandra Klatzkow och
world renowned DJ; Evyn Redar som återförenas EXKLUSIVT för ”STOLT”. Efter succéer bland klubbesökare från Celeztes utegård (rip)
till Stay Out West i Göteborg utlovas en natt av svettig reggeaton, hiphop och 200% feels. I båset under kvällen hittar vi
även Singelrådets självtitulerade; Enda Relationsexpert i Sverige; Emilie Ebbis Roslund med sällskap. Känd för klubbkoncept som
succéklubben ”Varannan Drake” och att tycka att guilty pleasures är en mänsklig rättighet på dansgolvet.

Claudia Sniffer 4/8, 22-03:
Festdivan Claudia Sniffer tar en paus från Rivieran och gästar Södra Teaterns Mosebacke Etablissement. 
”Med mig har jag nån sorts homosexuell DJ som hjälper till att sätta rätt stämning och trycka på en och annan dansvänlig hit. (Dj Dado). En
hemmafest med mycket dans, mycket kärlek, många skratt, kanske någon shade som kastas här och var”. XOXO Claudia Sniffer!

Bloody Mary Yoga 5/8, 11-12:
Dagen efter den stora paraden och veckans festligheter finns det inget bättre sätt att återhämta sig på än med lite yoga och Bloody Marys.
Södra Teatern blandar de bästa Bloody Marys och fixar yoga med stans bästa utsikt och tak, nämligen Stockholmssolen, för att du ska kunna
sträcka ut dansmusklerna. Avsluta Europride på Södra Teaterns Mosebacke. Varmt välkomna och skål!

För mer information, kontakta: 
Daniel S Ogalde
Klubbarrangör & projektledare
070-489 79 44
daniel.s.ogalde@hotmail.com

Södra Teatern och Mosebacke är ett av Stockholms äldsta och mest mytomspunna kulturetablissemang, som skapar gränsöverskridande
upplevelser för alla som välkomnar alla. Här presenteras ett brett utbud av samtida kultur inom scenkonst, musik, klubbar, mat och dryck samt
möten och event. VD och konstnärlig ledare är Ingmari Pagenkemper. Pressbilder och pressmeddelanden finns på
http://news.cision.com/se/sodra-teatern
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Södra Teatern ägs av Riksteatern – världens största turnerande teater.


