
Poznań Pride Week 2021: Grupa Stonewall promuje swój
festiwal parodią ”Wiadomości” TVP

Po przerwie wywołanej pandemią wraca Marsz Równości w Poznaniu. Grupa
Stonewall ogłosiła szczegóły wydarzenia oraz program festiwalu Poznań
Pride Week 2021. Ruszyła również zbiórka crowdfundingowa. W tym roku
promuje ją spot w formie parodii “Wiadomości” TVP z udziałem aktorów
Teatru Polskiego w Poznaniu.

To już siedemnasty Marsz Równości w Poznaniu i szósta edycja festiwalu
Poznań Pride Week. Grupa Stonewall przygotowała ponad dwadzieścia
wydarzeń o tematyce LGBT+. Kulminacją będzie tradycyjnie Marsz Równości,
który w tym roku odbędzie się 3 lipca o 17:00. Rozpoczęła się również zbiórka
pieniędzy na pokrycie części kosztów organizacji festiwalu.

Zbiórkę promuje spot w formie programu informacyjnego z prawdziwymi
cytatami z reportaży “Wiadomości” TVP. Występują w nim m.in. aktorzy Teatru
Polskiego w Poznaniu, Joanna Drozda, Mariusz Adamski, Jakub Papuga i
Konrad Cichoń.

- W tym roku postanowiliśmy powtórzyć formułę spotu z 2019 r. Pierwsze
“Doniesienia” spotkały się z fantastycznym przyjęciem. Ponieważ w ostatnim
roku Telewizja Polska osiągnęła nowe rekordy szczucia na osoby LGBT+,
materiału do parodiowania nie brakowało. Wystarczyło obejrzeć reportaże
“Wiadomości” z okresu kampanii prezydenckiej, a scenariusz napisał się sam.
Dla nas to przede wszystkim sposób na odreagowanie nagonki na
społeczność LGBT+, która trwa już od dobrych kilku lat. - mówi Mateusz
Sulwiński z Grupy Stonewall.



W programie tegorocznego Pride’u znalazły się m.in. piknik przedmarszowy
na Placu Wolności, tęczowa impreza uliczna na Półwiejskiej oraz wieczór
sztuki drag w KontenerART. Odbędą się również pokazy filmowe, warsztaty
psychologiczne, Queerowy Slam Poetycki, wykład Katarzyny
Czajki-Kominiarczuk (Zwierz Popkulturalny) o reprezentacji LGBT+ w
kinematografii oraz rozmowa o potrzebach i problemach osób
wykonujących pracę seksualną.

Poznań Pride Week 2021 odbędzie się w dniach 26 czerwca - 4 lipca.

Program PPW 2021 można znaleźć na stronie https://poznanprideweek.pl/

Zbiórka pieniędzy dostępna na stronie pomagam.pl/pride2021

Spot promocyjny dostępny jest do obejrzenia na stronie
https://youtu.be/6cXopsZS_v0

Więcej informacji udziela:

Mateusz Sulwiński

@: mateusz.sulwinski@grupa-stonewall.pl

tel. +48 661 830 894
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