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Udstillingen består af to dele:

Hovedudstillingen er en tematisk
opbygget særudstilling i museets gamle
festsal på 1. sal.
Derudover findes en række nedslag i
museets faste, kronologiske udstillinger,
der gennem tekst-plancher og få
udvalgte genstande belyser og sætter
fokus på temaet for udstillingen.
Disse er trykt på særlige rødviolette
plancher.

Arrangementskalender "Som jeg er"
Fredag 31/7 kl. 15.00
MomAndDad: danseperform ance
"Korpus som i Korpus"
Lørdag 1/8 kl. 15.00
MomAndDad : danseperformance
"Korpus som i Korpus"
Søndag 2/8 kl. 15.00
MomAndDad: danseperform ance
"Korpus som i Korpus"
Lørdag 8/8 kl. 14.00
Maria Dixen: "Samtale mellem
sexarbejder, hendes kunde og deres
telefonpige". Uddrag af interview med
den lesbiske sexarbejder Nadja og
kunden Karl, som Maria talte med om
illusioner, seksualitet, transvestisme og
køn under sit toårige ophold som
telefondame på et bordel i ind re
Købe nhavn.
Lørdag 15/8 kI.13 .00-15.00 i Festsal
Irene Haffner: giver klave rkon cert på
flygelet i Festsalen. Desuden oplæsning
fra den transkø nnede pian ists
digtsamling "Digte fra en nylonstrø mpe".
Lørdag 22/8 tjek www.bymuseum.dk

Lørdag 29/8 kl. 14.00-15.30
Jan Fouchard, afdelingslæge i
Sundhedsstyrelsen og Bent Hansen,
sekretariatschef i Hiv-Danmark, fortæ ller
om AIDS-epidemien i Danmark.
Lørdag 5/9 kl. 14.00-15.30
"Mot ensomhet og isolasjon". Den tyske
skribent Raimund Wolfert fortæller
historie n om den dansk-tyske
organisation IHWO (International
Homosexual World Organisation, 1952
1974). Præsenteres i samarbejde med
LBL. Foregår på norsk.
Lørdag 12/9 tjek www.bymuseum.dk
Onsdag 16/9 kl. 20.00
MomAndDad: danseperformance
"Korpus som i Korpus"
Torsdag 17/9 og fredag 18/9 kl. 15.00
MomAndDad: danseperformance
"Ko rp us som i Korpus"
Lørdag 19/9 kl. 14.00 i Festsal
Koncert med "Bliv lesbisk før din nabo".
Ditte Hansen, Marianne Hall Christensen
og Lisbeth Jørgensen spiller lutter
rabiate og eksotiske lesbiske sange fra
Lesbisk Bevægelse.
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Som jeg er
homo/bi/trans i Kbh

4/7 - 27/9 2009
I forbindel se med Outgames sætter
Københavns Bymuseum spot på emnet
med en ny særudstilling.
Københ avns homoseksuelle,
biseksuelle og transers historie er en
rejse fra usædeligt fumleri på de mørke
voldområder til konfettistrøende Pride
parader på Rådhuspladsen.
Det er historien om dødsstraf og AIDS
kampagner, skyggetanter og
regnbuem ødre, politiforfølgelse og
registrered e partnerskaber. Det er
gribende livshistorier, frisind og foragt.
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MUSEET
Adresse og åbni ngstider:
Københavns Bymuseum
Vesterbrogade 59
1620 København V
Telefon 33210772
Abning stid er:
Dagligt 10-16
Onsdag 10-21

