


Hola!
 
Ho hem fet!
És fantàstic tenir-te aquí. Benvingut/da a la primera Palma Pride Week!
Això és tot! El nostre moment! Palma Pride Week 2022 - inclusiva, valenta i
acollidora d'idees, cossos, ments i cors.

Quan ens ajuntem movem estructures. Ens assegurem que el futur sigui
com creiem que ha de ser.

El 2022 és l'any i tenim molt a celebrar, lluitar i honrar. Als qui van venir
abans que nosaltres: gràcies per la vostra valentia i la vostra lluita que ens
van donar els drets que tenim avui. Als qui comencen: no us oblideu de la
història, però tampoc us doneu per satisfets, ja que queda molt camí per
recórrer. Als qui vindran després: Cuidau-vos, a vosaltres i a la resta. Vigila
els teus drets i gaudeix de ser qui ets.

Quan vaig sortir de l'armari, em van sorprendre mentint. Li vaig dir al meu
pare que soparia amb el meu nuvi pel meu aniversari i, per a ser amable, es
va presentar al restaurant per a pagar el compte. El meu nuvi era una núvia.

La meva sortida de l'armari no va ser de cap manera la més difícil de la que
hagi sentit parlar, però podria haver estat més fàcil. Si més persones
LGTBIQ+ haguessin estat més obertes sobre aquest tema. Si poguéssim
ser visibles en la nostra diversitat.

Si totes sabéssim que no hi ha una forma correcta o incorrecta de ser
*LGTBIQ+ perquè no hi ha una forma correcta o incorrecta d'estimar.



És l'any 2022 i estem ocupant Santa Catalina. En tota la nostra diversitat.
Organitzem la primera Palma Pride Week. Per a totes nosaltres, valents i
valentes, tímids i tímides, activistes i amants de la festa. Per a la jove de 16
anys que no es reconeix en les icones queer que veu a les xarxes socials i en
les sèries de televisió, però que podria sentir-se representada escoltant una
directora de cinema o a una instructora de ioga. És per a les famílies, perquè
una mare pugui mirar a la seva filla o fill quan surti i pensar, ok, no m’he de
creure cap estereotip. Mira els carrers del Palma Pride. Algunes de nosaltres
som gent conservadora, algunes som liberals, a algunes els encanten les
festes i altres viuen per als debats acalorats. Feim esport, exercim la medicina,
el dret, la dansa i la política. Som fills i filles, però també som pares i mares.

Avui estem aquí fent història, plantant la llavor del possible i regant-la amb
il·lusions, somnis i molta feina per a fer d'aquesta Palma Pride Week alguna
cosa que quedi gravat en els nostres cors.

Començarem la setmana junts i juntes; el 18 de juny al Parc Sa Feixina amb la
nostra gran inauguració. La nostra comunitat LGBTQ+ local s'ha unit i, per
això, tenim una setmana plena d'activitats diverses: tallers, taules rodones i
expressions artístiques.
Cada dia, del 18 al 28 de juny, ocuparem Santa Catalina. Vine a passar una
estona, a ballar i a escoltar artistes increïbles com Daniel Sea, de l'icònic The L
Word, PUTOCHINOMARICÓN, DJ Ana Flor, Rosario La Tremendita i artistes
locals meravellosos i meravelloses.
 
Deu dies de festa, resistència, amor i cultura perquè a tot tenim dret! Consulta
l'agenda completa i porta el teu millor somriure, les teves idees més agudes i
el teu cor dels colors de l’arc de Sant Martí.
 
Fem història juntes amb orgull.

Kristin Hansen
CEO & Fundadora
ELLA Global Community



19:00: Inauguració Oficial Palma Pride Week
Ponents: Kristin Hansen, Representantes Institucionales, Balears Diversa,
Chrysallis, Maryam Amal, Jayne Ozanne, Mirna Mouka, Martina Benvenutto,
Daniel Sea, Clémence Dumont i Ambre Deromedi Dumont.  Lloc: escenari

20:00:  Alma Linda 
DJ Set.  Lloc: escenari

21:00:  Invertidas y Petardas Pride
Drag Show presentat per Aitor Fdez. i Jess Drag, amb Evangeline, Florenz la
Bella, Karlo, Mercury, Pícara de Palma, Sarah d’Lacy, Suhaula Conache. 
Lloc: escenari

22:00: Daniel Sea 
DJ Set.  Lloc: escenari

23:00: PUTOCHINOMARICÓN 
Concert en viu. Lloc: escenari

00:00: DJ Ana Flor 
DJ Set.  Lloc: escenari

19:45:  Palma Pride Change Maker Award
Lloc: escenari

  (DEU)

  (Mallorca)

  (USA)

  (ESP)

  (BRA)



16:00-17:00:  Travessia de banys de sons de cristall 
Guia: Julie Bucher (FRA)

Crystal Sound Baths permet que el teu ser s’harmonitzi a les altes vibracions
de freqüència cristal·lina, creant un estat de profunda relaxació. Ens acostam,
amb el cap enfront dels bols de vidre, sense fer res, simplement relaxar-se I
permetre’s rebre els sons. Aquesta pràctica és similar a un massatge d’energia
profunda.

18:00-19:00:  Pride Ioga
Guia: Emilio Argemi Oromi (ESP)
Un moment per a buidar la ment, centrar-se en la respiració, moviments
controlats, estirar i connectar la respiració als teus moviments.



17:30:  Classe de Dance Fitness 
Taynah (USA/BRA) amb samba, hip hop i afrobeats. Lloc: escenari

18:00: Clase de POUND - Rockout. Workout.®
Sarah Lexen (DEU) ens porta a sentir el ritme en aquest entrenament de cos
complet inspirat en la percussió. Lloc: escenari

19:00:  Diversitat a la passarel·la
Desfilada de moda de Balears Diversa que romp amb els estereotips. Una
manera de mostrar que tots els cossos i identitats són bonics. Lloc: escenari

20:00: Veus orgulloses - Alex Ceball
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. Lloc: escenari

17:00:  Pintacares Drag
Audrey i Gina Vagina t’ofereixen un canvi d’imatge a la carpa d’activitats.

19:00:  Contacontes
Dorotea Cela Serra (Mallorca) - Chrysallis. Lloc: carpa d'activitats

20:30:  Sessió Rainbow Sunset
Amb DJ Roxell (ESP).  Lloc: escenari

  (CHL)



16:00-17:30:  Acro Ioga
Guia:  Eddy Arrecio (Mallorca)
Acro Ioga és una forma de ioga en parella que reuneix ioga, acrobàcies i
massatge tailandès. És lúdic, divertit i terapèutic.

18:00-19:00:  Moviment Intuïtiu i Dansa
Guia:  Brenda Alas (VEN)
La classe és una fusió dinàmica de Vinyasa ioga i moviment expressiu
dissenyat per a avaluar el seu potencial creatiu.

19:30-20:30:  Compartir en grup i meditació
Guia: Julie Bucher (FRA)
La sessió començarà amb un cercle per a compartir, seguit d'una meditació de
baixa freqüència cerebral dissenyada per a connectar-lo amb les seves
creences inconscients centrals i crear un espai d'acceptació suau i tendra i pau
interior.



18:00:  Diversitat queer en l'ambient laboral
Taula rodona | Ponents: Marta Serrano, Heather Davis, Marta Romero, Pilar
Vázquez, Martina Benvenutto, Marlion Sumali, Amanda i Sandra Magán.  
Lloc: escenari

20:30:  Swingitback 
Concert en directe de la banda Swingitback. 
Lloc: escenari

20:00: Veus orgulloses - Penelope Mavor
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. Lloc: escenari 

19:30:  Sessió Rainbow Sunset
Amb Rapper Aliwen Raiz (ARG).  Lloc: escenari

21:30:  World Music DJ Set

  (NZL)

  (NLD/ESP/FRA)



19:00-20:00:  Trobada de professionals queer
Un espai per a fer networking amb altres professionals LGBTQ+.

21:00-22:00:  Speed Dating per a lesbianes +
Passar de taula en taula provocant connexions. En cada taula trobaràs
preguntes que t'ajudaran a iniciar la conversa.

16:00-17:30:  Acro Ioga
Guia:  Eddy Arrecio (Mallorca)
Acro Ioga és una forma de ioga en parella que reuneix ioga, acrobàcies i
massatge tailandès. És lúdic, divertit i terapèutic.



17:30:  El poder de la ploma
Taula rodona sobre literatura LGTBIQ+ | Ponents: Marta Márquez, Enri Jota,
Sonia Vivas, Iune Yerobi.  Lloc: escenari

20:30:  Sessió Rainbow Sunset
Amb DJ Mikel López (ESP).  Lloc: escenari

20:00: Veus orgulloses - Taynah Alves Oliveira
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. Lloc: escenari 

19:00:  Demana’m els meus pronoms
Taula rodona sobre Identitats trans i no binàries.
Ponentes: Karlyn Imaya, Taynah Alves Oliveira, Laura Durán (Balears diversa),
Ivonne Moll Siles, Inés Machado (Chrysallis). Lloc: escenari

20:30:  Yincana en tacons
Evangeline i Mercury organitzen una divertida carrera en la qual acabaràs sent
una veritable drag en la carpa d'activitats.

  (USA/BRA)



16:00-17:00:  Grup de Coaching
Guia: Karlyn Imaya (FRA)
Un espai de profunda confiança, seguretat, compassió i escolta activa on poder
ser plenament i ser vist en tots els teus matisos i colors. Obtindràs suport per a
portar llum a l'arrel de les teves emocions, traumes i creences limitants perquè
siguin contemplades, acceptades i transformades.

21:00-22:00:  Speed Dating amistis
Obert a tothom



18:00:  Fora de l’armari en els esports
Taula rodona | Ponents: Víctor Gutiérrez (waterpolo), Izaro Antxia (futbol),
Marta Lliteras (rugbi).  
Lloc: escenari

20:15:  Sessió Rainbow Sunset: Micro abierto
Micro obert Per Maleïts Cantautors (Mallorca/URY) en col·laboració amb Novo
Cafè Lisboa. 
Lloc: escenari

20:00: Veus orgulloses - Mirna Mouka
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. 
Lloc: escenari

19:00:  World Music DJ Set

  (LBN)



15:00-17:00:  Sexualitat conscient
Guies: Javier Escuti (CHL) y Emilio Argemi Oromi (ESP)
Aquest taller està dirigit a qualsevol persona (majors de 18 anys) interessada a
familiaritzar-se amb la seva autoestima eròtica i potenciar l'experiència d'una
sexualitat plena en les dimensions física, emocional i cognitiva.

19:00-20:00:  Arts visuals a través de l'ull Queer
Taula rodona Artistes Queer | Ponents: Vanessa Rose, Alex Ceball - Mallorca
Gay Art



17:30: Digueu-ho pel seu nom: glossari LGBTQI+
Balears Diversa i Chrysallis ens guien per la sopa de lletres de les identitats
més enllà de les primeres quatre lletres. Lloc: escenari

20:30: Sessió Rainbow Sunset
Actuació en directe de la cantant i DJ Carmen Loren (ESP). Lloc: escenari

19:00: Experiència curiosa: una actuació interactiva
Seraf Al Zaurak (USA/FRA).  Lloc: escenari

20:00: Veus orgulloses- Seraf Al Zaurak
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. Lloc: escenari

  (USA/FRA)



20:30-22:30:  Mou-te des del cor
Guia:  Alit Bar Sadeh (ISR)
Un viatge per a despertar el cor i deixar que sigui la força impulsora de la vida.
A través del moviment, la meditació i una breu discussió despertarem el cor,
alliberarem petjades passades i arribarem al més profund de la nostra ànima.

21:00-22:00:  Speed Dating per a gais +
Passar de taula en taula provocant connexions. En cada taula trobaràs
preguntes que t'ajudaran a iniciar la conversa.



17:00:  Sent Intersex
Taula rodona | Ponents: Kaleidos Intersex - Ana Belén y Pep Pou.
Lloc: escenari

20:30:  Sessió Rainbow Sunset
Amb DJ Roger (BRA).  Lloc: escenari

18:30: La vida en Drag: Llarga vida a les Reines
Taula rodona | Drag Queens ens guien en una xerrada sobre per què van
començar a fer drag, què significa per a ells i com uns altres podrien
involucrar-se. Lloc: escenari

20:00: Veus orgulloses - Neske Beks 
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. Lloc: escenari 

18:00: Un passeig en les seves sabates -
Transformació Drag
Ruda Puda t'ajudarà a preparar-te per al Drag Runway. Lloc: carpa d'activitats

  (BEL)



16:00-17:30:  Ecstatic AbunDANCE  
Guia: Martina Ansaldo (ITA)
L'objectiu de AbunDANCE és elevar les vibracions i inspirar a altres sent tu.
Una experiència única per a activar el teu poder interior i expandir la teva llum
combinant Chakra Dansi, Elements, Biodanza, Contact Dansi, Ecstatic Dansi,
tapwork, respiració, Himalayan Kriya Ioga i meditació dinàmica.

22:30-02:00:  Nit de Perruques - Palma Pride Week
After Party
Gaudeix d'una nit per a jugar amb la teva creativitat interior. Porta una perruca i
les teves sabates favorites. És l'hora de la festa en el Twins! Amb DJ Roger (BRA)



20:00:  Ildiko Virag 
Concert en viu. Lloc: escenari

19:00: Veus de la Comunitat
Ponentes: Alas, Balears Diversa, Chrysallis, Maryam Amal. 
Lloc: escenari

21:00:  Invertidas y Petardas Pride 
Drag Xou presentat per Aitor Fdez. i Jess Drag, amb Drag Shaina, Fantasy Girls
(Gina Vagina i Audrey), Layla, Múrria de Palma, Ruda Puda i Willy Canela. 
Lloc: escenari

22:00: Rosario la Tremendita 
Concert en viu. Lloc: escenari

23:00: Mina
DJ Set.  Lloc: escenari

00:00: Anthony May 
DJ Set.  Lloc: escenari

  (DEU)

  (Mallorca)

  (ESP)

  (ARG)

  (ESP)



16:00-17:30:  Límits saludables
Guia: Neske Beks (BEL)
Viure amb múltiples identitats provoca múltiples desafiaments. A través d'un
taller creatiu explorem la nostra capacitat de tenir clares les necessitats, els
desitjos i els límits saludables.

18:00-21:00:  Educació emocional i suport a les famílies
durant el trànsit
Guia: Chrysallis - Inés Machado (Mallorca)
Solucions pràctiques i efectives que permetran a les famílies comprendre la
diversitat sexual i específicament ajudar les famílies a navegar la fluïdesa del
gènere i la sexualitat.

00:00-05:00:  Fiesta de clausura Palma Pride Week  
Actuacions en viu, convidats especials sorpresa i DJs, a una ubicació increïble.
Un esdeveniment per a tot el col·lectiu LGTBQI+ on celebrarem fins que surti el
sol. Organitzat per ELLA i Ladyslab.



18:00:  DraBingo Palma Pride Week
Presentat per Aitor Fdez. i Jess Drag. Bingueras convidades: Mystika Vileila &
Stacy Lover. Lloc: escenari

17:00: Famílies Arcs de Sant Martí
Taula rodona | Ponents: Una Tribu de Tres, Manuel Hernández e Inés
Machado, Laura Durán, Miguel Ángel Cladera i Daniel Rodríguez.  
Lloc: escenari

20:30:  Sessió Rainbow Sunset
Amb DJ Lucía Ponce (ESP).  Lloc: escenari

17:00:  Pintacares Drag
Mystika Vileila & Stacy Lover t'ofereixen un canvi d'imatge a la carpa
d'activitats.

18:30:  Competició Hula Hoop
Quant temps pots mantenir un aro de hula hula? No tant? No et preocupis,
Taynah pot ensenyar-te! Lloc: carpa d'activitats

20:00: Veus orgulloses - Lune Yerobi
Entregam el micròfon i l'escenari a veus de la comunitat que inspiren a través
de la creativitat. Lloc: escenari 



18:00-20:00:  ORGANIK Mouvement
Guia: Sandrine Penda (FRA)
El moviment s'utilitza per a explorar, experimentar i expressar-se lliurement.
Descobreix on et porta el cos quan deixes enrere la ment.

16:00-17:30:  Acro Ioga
Guia: Eddy Arrecio (Mallorca)
Acro Ioga és una forma de ioga en parella que reuneix ioga, acrobàcies i
massatge tailandès. És lúdic, divertit i terapèutic.

21:00-22:30:  Nit de pel·lícula i cinema fòrum
Ponent: Chrysallis
Projecció del documental "Em dic Violeta" amb un cinema fòrum final.



16:00-18:00:  Consciència emocional
Guia: Argenis Abache (VEN)
Ajudar al col·lectiu LGBTQ+ a sanar ferides del passat per a viure amb llibertat
emocional. Estar en equilibri i acceptació amb tot el que som és vital per a ser
un mateix i sentir-nos bé.

18:00-19:30:  Parlem de sexe
Una conversa oberta amb Irene Aterido (ESP) - sexòloga LGBTQIA+ afirmativa.

20:00-21:00:  Plàstic Fantàstic
Uneix-te a Antonio González i Encarna Palau (Mallorca) per a una hora
d'educació sobre salut i joguines sexuals. Explora el món dels lubrificants
naturals, estimulants, joguines sexuals i tota la resta.
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1. Earth Yoga, Carrer de Despuig, 34, Palma - Tallers
2. La Dama de ELLA, Carrer de la Fàbrica, 41, Palma - Lloc de reunió
3. Parc de Sa Feixina, Avinguda de l'Argentina, Palma - Zona principal
4. Twins Chill out, Carrer Rodríguez de Arias, 5, Palma
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Pride        +        Amics i   
                             amigues

 
 
 
 

 

 
 

Ens complau donar visibilitat a esdeveniments que no es van crear per a aquest
programa específic, però que són importants per a la nostra comunitat local

LGTBIQ+. Sí, et volem veure per tot. Quan assistim a esdeveniments organitzats
per a nosaltres enfortim la nostra comunitat i ens ajudem uns als altres.

 

5º Out! Mostra de
Cinema LGTBIQ+ de les

Illes Balears
14 - 18 de Juny

Torna el cinema LGTBI a
Mallorca, amb cinc dies de
projeccions, activitats paral·leles
en diferents llocs de Palma. Una
programació amb 32 títols entre
pel·lícules, documentals i
curtmetratges en els diferents
espais, Teatre Xesc Forteza,
Teatre Catalina Valls, CineCiutat,
Centri Flassaders.

 

Més informació en
www.mostraout.es

@mostraout 

http://www.mostraout.es/
https://www.instagram.com/mostraout/


White Party
Viernes 17 de Junio, 18:00

Antídoto y Veneno

Pre-Pride White Party en una
nova cocteleria gastronòmica
LGTBI a Palma. Disfruta de la
vetllada a la terrassa, amb
l'animació d’Evangeline,
Mercury & Dj Mikel Lopez. Vine
amb roba blanca! Els assistents
rebran una entrada gratis per a
la mateixa nit en el proper
Status Cabaret, amb actuacions
d’Evangeline i música d'Aitor
Fdez. fins a les 02.30.

Entrades

ND Studio Trui Teatre
Espectacle de Joves

Dijous 23 de Juny 
19:00 - 21:00
Trui Teatre

 
Presenta 1980 el seu
espectacle de fi de
temporada ambientat en una
escola d'arts escèniques dels
anys 80 en el qual t'entraran
ganes de ballar i cantar
recordant els millors temes
d'aquesta època. 

 
Entrades: @NDStudiodanza

 

https://vivetix.com/entradas-tardeo-lgtbi-white-party-en-antidoto-y-veneno#/rcp07o3DrI3
https://www.instagram.com/ndstudiodanza/


Comèdia - Fulana y
Mengana

Divendres 24 de Juny, 20.00
Teatro Catalina Valls

Fulana y Mengana, dues criatures
amb un passat fosc i dubtosos
costums. Es troben per primera
vegada a les portes del cel. Després
de ser rebudes per Sant Pere es
veuran obligades a competir per
l'última plaça que queda en el
paradís. Les dues es veuran
transportades a un show paròdic
amb pinzellades vintage dels anys
90.

Entrades:
xcamaradeteatro@gmail.com 

& 695 94 35 88

Summerland Festival - The
Royal Factory Dance

Academy 
Diumenge 26 de Juny 

17:00 - 19:00
Trui Teatre

 

Presenta l'espectacle d'estiu on els
alumnes de l'escola + convidats (de
3 anys cap endavant) ens mostraran
les seves millors coreografies per a
acomiadar en gran la temporada
2021/2022.

 

IG: @royalfactorydanceacademy
 

FB: The Royal Factory Dance Academy
 

royalfactorydanceacademy@gmail.com
 

https://www.instagram.com/royalfactorydanceacademy/
https://www.facebook.com/royalfactorydanceacademy/
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