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Oslo paradegate klar for EuroPride-festen
I dag er Oslos paradegate gjort klar for EuroPride-festen. Karl Johans gate er
dekorert med EuroPride-bannere i regnbuens farger.
På bannerne er ekte Oslo-folk avbildet. Til alle våre internasjonale gjester
sier vi «This is Oslo – real people, real pride!»
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EuroPride arrangeres fra 20.-29 juni 2014 i Oslo.
I 2014 er Oslo Pride vertskap for EuroPride for andre gang. Første
gang var i 2005, og siden den gang har byer som London (2006),
Madrid (2007), Stockholm (2008), Zurich (2009), Warzawa (2010),
Roma (2011), London (WorldPride 2012) og Marseille (2013)
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arrangert EuroPride.
FRI INNGANG: Når Oslo Pride, arrangerer EuroPride i 2014,
bygges festivalen rundt de tre store gratisarrangementene Pride
House (20-27. juni), Pride Park (25.-28.juni) og Pride paraden
(28.juni).
Nøkkeltall fra Oslo Pride 2013 er 1400 besøkende på Pride
House (på Litteraturhuset), 40000 besøkende i Pride Park (på
Rådhusplassen) og 12500 deltagere i Pride paraden.
Den offisielle åpningen av Pride House og EuroPride 2014 fant
sted i salen Wergeland på Litteraturhuset, fredag 20. juni.
Pride House ble først arrangert på Litteraturhuset fra 20. juni til
22. juni. Pride House flytter derretter til Kulturhistorisk Museums
lokaler fra 23. juni til 27. juni.
Pride Park arrangeres i 2014 på Rådhusplassen i Oslo fra 25. juni
til 28. juni. Alle er velkomne og kan oppleve show, konserter,
internasjonale DJs og yrende folkeliv helt gratis!
EuroPride paraden går av stabelen lørdag 28. juni.
Sjekk ut hele Pride House-programmet!
Sjekk ut alle arrangement under EuroPride!

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold.
Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival
hvor alle får være akkurat den man er. Festivalen avholdes 18.-27. juni 2021
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