Folkets Bio Malmö ansöker om 100 000 kr i stöd till verksamheten,
för en produktionsteknisk förstärkning till en omfattande queer
kultur- och filmfestival under World Pride 12 – 22 augusti.
Biograf Panora kommer att presentera den största queera filmfestivalen som har ägt rum i
Sverige, med 46 föreställningar och hittills 15 med efterföljande samtal, inklusive online
samtal från olika håll i världen. Utöver det kommer det att finnas en utställning med
fotografier av Del LaGrace Volcano. Page 28 kommer att husera i övre foajén med en queer
bokhandel, föreläsningar och samtal, varav flera streamas. Panora kommer även att
presentera interaktiva foto-, ord- och serieväggar i övre foajén, samarbeta med Malmö
Stadsarkiv kring en utställning mm och är en av huvudarrangörerna bakom visningen och
online eventet med Drömprins i Johanneskyrkan (vi bygger bl a den mobila biografen).
Festivalen är starkt förankrad i Malmös- och Sveriges queer community samt film- och
kulturbransch och är ett eget initiativ och produktion i samförstånd och nära samverkan
med andra aktörer i Malmö och Sverige. Vi har förutsättningarna med organisation, lokaler,
avancerad digital teknik, personal, nätverk, erfarenhet och kompetens av större projekt samt
med vår roll och funktion som ett betydande nav för det fria kulturlivets infrastruktur.
Folkets Bio Malmö / biograf Panora samarbetar med över 35 organisationer i projektet,
varav flera i sin tur samarbetar med ytterligare aktörer, såväl från den lokala och regionala
som den nationella och internationella arenan. Marknadsföringen har just påbörjats av
samtliga medverkande aktörer och har lokal och global spridning. Under genomförandet av
festivalen tillkommer ett stort antal volontärer från den egna organisationen samt från
medarrangörerna. En positiv synergieffekt är att projektet redan har lett till nya samarbeten
och projekt efter Pride, vilket gynnar och utvecklar stadens kulturliv.
I detta sammanhang vill vi lyfta kulturens viktiga roll, radikalt förstärka stadens program
under World Pride och skapa en dynamisk mötesplats för såväl Malmöborna som tillresta
besökare, såväl intresserade som en dragkraft för turism.
Folkets Bio Malmö ansöker om 100 000 kr i stöd för verksamheten; till produktionsteknisk
förstärkning för den mycket omfattande kultur- och festivalsatsningen och dess praktiska,
tekniska och digitala genomförande på Panora samt dess marknadsföring under World Pride,
där ekonomin behöver stärkas inom flera områden.
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