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Trans Fashion Show 
Et alternativt modeshow 

i Kulturnatten – 14. oktober 2011 
- midt i Kulturnatten viser mænd i dametøj – transvestitter og transseksuelle –  

med stor ynde deres tøj frem, beregnet til den daglige bytur og til fest. 
 
Hver dansker kender i gennemsnit 3 transvestitter. Men de ved det ikke, for de fleste transvestitter lever 
deres dobbeltliv i skjul. 

I Kulturnatten er der mulighed for at møde 8 søde transvistit-”piger” i et modeshow på en catwalk i 
Caféen i Huset i Magstræde; med indgang fra Rådhusstræde 13.  
Caféen åbnes kl. 18, og der er show kl. 20:00, 21:30 og 23:00 

Det er fri adgang – også uden kulturpas. 

Før, mellem og efter modeshowene er der mulighed for at få en snak med ”snakketanterne” fra 
Transvestitforeningen. 

På Kulturnatten i 2010 kom mellem op mod 800 mennesker forbi og oplevede showet. Mange fik en 
sludder med ”snakketanterne” fra Transvestitforeningen og oplevede, at de er glade mennesker fra alle 
samfundslag, der blot også udtrykker deres personlighed ved at klæde sig som det andet køn. Men også 
om, hvorledes transvestitten lever til dagligt blandt alle andre mennesker; oftest uden at nogen aner det 
eller opdager noget ualmindeligt ved personen, som man måske har kendt og omgåedes i årevis. 

I Huset i Magstræde er der på Kulturnatten igen i år mulighed for at opleve et spændende modeshow og 
lidt af det miljø, der færdes blandt os alle i dagligdagen – oftest omhyggeligt skjult.  

Det er ikke ualmindeligt at være transvestit, men det er lige så usædvanligt som at gå i kirke på en 
almindelig søndag. 

Flere oplysninger på www.tidtilkulturnatten.dk og www.transvestit.dk, samt hos Transvestitforeningens 
næstformand, Marianne Peuckert på 21 65 99 74, olivia.marianne@hotmail.com. 
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