“PARADEN” - FÆLLESNUMMER:
(Der kommer en mand ved navn; “Latina girl” ind fra publikum, der er iført et meget
prangende kostume. Lidt ala en kvinde til et spansk karneval.)
Medvirkende:
Lisbet Dahl.
Ulf Pilgaard.
Niels Ellegaard.
Carsten Svendsen.
Mille Lehfeldt.

Latina Girl: Hey hey! Er det hér paraden den er? Vi er nogle stykker, der er lidt i tvivl
omkring hvor vi skal gå hen? Gud jeg har helt glemt at præsentere mig. Jeg hedder Latina
Girl. Men I kender godt paraden ikke? Altså paraden for alle LGBTQ+ personer.
(Til en fra publikum.) Hold da op. I ligner nogen, der har set min døde oldemor. Er det det
med LGBTQ+ personerne I ikke helt forstod? Det skal I ikke være ked af.
(Råber efter Kenny, der kommer ind fra scenen af. Han er også i et spændende kostume.)
Kenny! Kenny….!
Kenny: Jaer.
Latina Girl: Der var du. Hvorfor kommer du derfra?
Kenny: Det var bare mig og Lolita, der gik og ledte efter paraden. Kom bare Lolita.
(Ind kommer Lolita i sin forklædning. Hun er lidt genert og ubehageligt til mode.)
Latina Girl: Hej Lolita.
(Lolita visker til Kenny.)
Kenny: Hun siger “hej”. Ja…. Lolita er ikke så god til mange mennesker på en gang. Hun
har lidt angst.
Latina Girl: Nå… Jamen så er det da super fedt at tage hende med til Gay parade, hvor der
kun kommer flere tusinde mennesker.
Kenny: Nu handler det jo om at omfavne alle mennesker.
Latina Girl: Ja, jo.. Det er da også rigtigt.
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(Ind kommer der en drag queen, ved navn “Beatrice” og en kvinde klædt ud som en mand,
ved navn “Henning”.)
Beatrice: Har I fundet det?
Kenny: Beatrice & Henning. Hvor er det ærgerligt at du ikke kaldte dig for Gitte i stedet for
Beatrice.
Beatrice: Hvorfor det?
Kenny: Jo… For så hed I tilsammen Gitte Hænning. (Pause.) Hvad er det nu egentlig I
hedder rigtigt?
Beatrice: Svend.
Henning: & Jytte.
Kenny: Nå.. Ja. Man glemmer det bare så hurtigt.
Latina Girl: Uhhh uhh… Hernede! Kan I forklare de kære søde mennesker, om hvad
LGBTQ+ er.
Beatrice: Altså… Det er en betegnelse for Lesbiske…
Henning: Bøsser…
Kenny: Biseksuelle, transseksuelle….
Latina Girl: Og hvad der ellers måtte være at seksualiteter eller opfattelser af køn. (Kigger
på publikum.) Okay…. I ligner stadig nogen, der har set min døde oldemor. Prøv at høre her,
I skal da kende Gay paraden eller Gaypride, som det også kaldes. Det er super fedt!
(Musikken starter. - Sang starter på side 3.)
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SANG:
Hvert år der mødes man
Til en kæmpemæssig fest
En uge med sjov og spas
Og du kan blive gæst

Find fest humøret frem
Lad det sure bliv’ derhjem’
Gør så kun det du ka’ li’
mænd? Kvinder? Eller Bi? (Andre: Eller noget helt fjerde.)
Du ka’ være lig’ hvad du vil
Klæd dig ud? - vær’ nøgen?
Hvis det er det der skal til?
Du ka’ glemme din dagligdag
Skeje ud og drikke
Hvis det er det du vil ha’
Du kan danse og pjatte
for godt ska’ du ha’ det
Og kæmpe for dine behov
for priden - er ik’ bar’ for sjov.

Der’ store tanker bag
Det’ en frihedsfest for os
Vi viser at vi kæmper
Med smil og ikke slås
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Vi danser på en vogn
Fordi det gør vi bare
Og vi drikker meget sprut
Hvorfor? kan jeg ik’ forklare

Du ka’ være lig’ hvad du vil
Klæd dig ud? - vær’ nøgen?
Hvis det er det der skal til?
Du ka’ glemme din dagligdag
Skeje ud og drikke
Hvis det er det du vil ha’
Du kan danse og pjatte
for godt ska’ du ha’ det
Og kæmpe for dine behov
for priden - er ik’ bar’ for sjov.

(Mellemspil.)

Nogen syn’s det’ nog’d pjat det vi gør
At vi drikker os fuld’ for at vis’ hvem vi er
Men vi tror godt danskerne de ved og ka’ forstå
At man jo ik’ tør vær’ sig selv,
Hvis man ik’ har få’d en lille skid på.

Skrevet af: Andreas Hermansen.
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