
 

För allas rätt att vara den man är!

Pride Park öppnar kl.14:00 så att deltagare i paraden hinner ta en tur i parken innan paraden. 
Samling till paraden sker i Kastanjeallén och paraden planeras avgå kl.15:30. 

Paraden avslutas på gräsplanen vid Rotundan senast kl.17:00 då kvällsprogrammet för utomhusscenerna i Norre Katts Park tar vid. 

Praktiskt Park & Parad

29/9 - 1/10 2016

För dig som skall vara med som uställare i Pride Park vill vi lämna följande praktiska information

1 oktober är det återigen dags att smycka Halmstad i regnbågens färger tillsammans med oss på Halmstad Pride.  

Förra årets Pride var den första i Halmstad och med 29 utställare i parken, � era tusen besökare och över 2 000 personer som deltog i paraden 
kan vi inte betrakta det som annat än en succé!  Nu är det dags att upprepa succén och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa till! 

Nytt för i år är att arrangemanget genomförs i samarbete med Kulturförvaltningen och Kulturnatten +. 
Senast det var Kulturnatt i Halmstad kom det hela 14 000 besökare, då arrangemanget nu utökats och dessutom kompletterats med Halmstad 

Pride förväntar vi oss givetvis ännu � er beökare i år. 

Information till dig som skall vara med som utställare i Pride Park

Har du frågor angående Pride Park?  
Kontakta Martina Lindh-Lidberg, tel: 0706-17 84 77

Plats:  Trefaldighetsallén i Norre Katts Park, centrala Halmstad.

Tid: Parken är öppen för besökare kl.14:00 - 24:00. 
Riggning av tält sker från kl. 12:30, samtliga tält skall vara uppställda och klara senast kl. 13:30 . (Vi förutsätter att alla utställare är på plats 
ända fram till 24:00, detta är ett krav från Kulturförvaltningen.) Tänk även på att  utställarplatsen behöver vara bemannad under paraden.

Pris: 1 000 kr om inget annat är överenskommet. För medlemsföreningar i Halmstad Pride är kostnaden reducerad till 500 kr. 

Yta: 3x3 m2

El & belysning: Utställare ansvarar själva för belysning i sina tält. Då elförsörjningen i parken är begränsad rekommenderas enklare spotlights och ljusslingor. 
Den el som � nns att tillgå kommer inte att räcka till uppvärmning utan är till för belysning och att möjligheten att ladda 
dator och telefon. Observera att belysningen skall vara godkänd för utomhusbruk. 

Tält: På grund av årstiden är det ett krav att samtliga utställare har tak över huvudet (tält av något slag) detta medtages eller kan hyras genom 
oss (Rent a Tent) till en kostnad av 1 500 kr. Standardtältet är av typen “Baldakin 1”  och har ett mått på 2,3 x 2,3 m,  större tält o� ereras vid 
förfrågan.  Vid hyra ingår montering och rivning.  

Ljusslingor kommer att vara upphängda i träden för ledbelysning i parken. 


