NEW YORK CITY ÄR ETT MECKA FÖR HBTPERSONER I SOMMAR
I sommar äger olika Pride-evenemang rum över hela New York City. En
av höjdpunkterna är NYC Pride Week mellan 21-28 juni. New York City
är ett populärt resmål för HBT-personer från hela världen.
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NYC & Company, New York Citys officiella marknads-, turism- och
partnerorganisation, uppmuntrar besökare och lokalinvånare att fira och delta
i Pride-evenemang som äger rum runt om i stadens fem stadsdelar under
juni och juli.
Pride week
Pride Week pågår 21-28 juni 2015, och hyllar den levande och
mångfacetterade HBT-kulturen som finns i New York City. Det är också en
hyllning till de banbrytande händelser som ägde rum i New York City och
som har påverkat de homosexuellas rättigheter, exempelvis
uppmärksammas årsdagen för Stonewall-upploppet den 28 juni 1969.
– New York sätter standarden för öppenhet och integration och det finns
inget bättre ställe att fira Pride på i juni. Vi välkomnar HBT-resenärer och
familjer, vare sig de är konstälskare, sportentusiaster, teater- eller
matfantaster, för att njuta av det bästa som New York Citys fem stadsdelar
har att erbjuda i sommar, säger Fred Dixon, VD NYC & Company.
NYC Pride är arrangören bakom de populäraste evenemangen under New
York City Pride Week, som demonstrationen HBT Pride Rally, March,
Pridefest och Dance. Årets tema på NYC Pride är ”Complete the Dream”,
som är en hyllning till de drömmar som HBT-personer och alla personer som
vill slå sig fri från orättvisor har.
Pride Week har firats varje år i New York sedan 1970. För att se Pride
Weeks hela program och få mer information, besök nycgo.com/pride.
Höjdpunkter i juni och juli
23 juni
Family Movie Night: Utomhusbio med gratis visning av Hitta Nemo på
Hudson River Pier 63. Filmvisningen ingår i NYC Pride. Entrén är öppen från
19.30 och filmen börjar 20.30. Sittplatser, filtar och godsaker kommer att
delas ut enligt först till kvarn-principen. Besök nycpride.org för mer
information.
26 juni
NYC Pride Rally: Det första NYC Pride Rally genomfördes en månad efter
Stonewall-upploppen 1969. Då samlades 500 personer för en ”Gay Power”demonstration på Washington Square Park som följdes av en ljusvaka på
Sheridan Square. NYC Pride har fortsatt att bevara den stolta traditionen
genom att vara värd för evenemanget på olika platser runt om i staden. Årets

NYC Pride Rally äger rum fredag 26 juni från klockan 19.00 till 21.30 på
Hudson River Park’s Pier 26.
27 juni
VIP Rooftop Party: För femte året arrangerar NYC Pride och Brian Rafferty
VIP Rooftop Party. Här får gästerna dansa på en av de mest exklusiva
takterrasserna i staden. Eventet inträffar på Hudson Terrace lördag 27 juni
mellan klockan 14.00 till 22.00.
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Teaze: Teaze (tidigare Rapture on the River) är NYC Prides evenemang som
endast riktar sig till bara kvinnor. I över ett decennium har evenemanget ägt
rum och i år bjuder de på flera nya och spännande sätt för kvinnor att fira
Pride på. Evenemanget pågår lördag 27 juni mellan 15.00 till 22.00.
Harlem Pride Day: Den 27 juni i Jackie Robinson Park i Harlem äger Harlem
Pride Day rum. Utomhusfestivalen drivs av en hel rad olika utställare,
försäljare och samhällsorganisationer kostar inget att besöka. Många fler
evenemang äger rum i stadsdelen mellan 21-28 juni. Mer information finns
på harlempride.org.
28 juni
Pridefest: Pridefest är en årlig HBT-loppmarknad med massor av
underhållning, försäljning och roliga aktiviteter som passar en kul dag i
jämlikhetens tecken. Pridefest lockar tusentals besökare från runt om i USA
och firas i år för 22:a året. Den inträffar söndag 28 juni från 11.00 till 18.00 på
Hudson Street mellan Abingdon Square och West 14th Street.
The March: Den första marschen hölls 1970 och har nu utvecklats till en årlig
demonstration för medborgerliga rättigheter. Syftet har breddats till att
omfatta erkännande av kampen mot aids, och att minnas de som gått bort på
grund av sjukdomar, våld eller vanvård. Marschen startar från 36th Street
och Fifth Avenue söndag 28 juni kl. 12.00 och avslutas vid Christopher &
Greenwich Streets. Årets heders marskalkar är Sir Derek Jacobi, Sir Ian
McKellen, J. Christopher Neal och Kasha Jacqueline Nabagesera.
Dance on the Pier: För 29:e året anordnas Dance on the Pier som är den
största insamlingen till NYC Pride och ideella LGBT-organisationer. Ariana
Grande är årets huvudnummer när Dance on the Pier äger rum söndag 28
juni mellan klockan 15.00 till 22.00 på Hudson River Park’s Pier 26 i Tribeca.
11 juli
Staten Island Pridefest: Vid Snug Harbor Cultural Center och Botanical
Garden äger Staten Island Pridefest rum lördagen den 11 juli. Festligheterna
börjar med Pride Day 5K PrideFest Run/Walk på det över 335 000
kvadratmeter stora universitetsområdet. Under dagen sker
musikframträdanden, dragshower, försäljning av mat, dryck och hantverk,
och mycket mer. Besök pridecentersi.org för mer information.
För mer information om NYC Pride, besök nycpride.org.

För PR, media och kommunikation i Norden kontakta:
Elin Norlin, elin@comvision.se, +46 70 279 86 40
Om NYC & Company:
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NYC & Company är den officiella marknads-, turism- och
partnerorganisationen för staden New York, inriktade på att maximera reseoch turismmöjligheterna i de fem stadsdelarna, att bygga ekonomiskt
välstånd samt att sprida en positiv image om New York City världen över. För
mer information om vad man kan göra och se i New York City, besök
nycgo.com.

