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MIX COPENHAGEN øger familien
MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTrans Film Festival skifter navn
til MIX COPENHAGEN LesbianGayBiTransQueer Film Festival. Med
navnændringen ønsker MIX COPENHAGEN at invitere personer,
der identificerer sig som queer, indenfor i MIX-familien.
MIX COPENHAGEN blev grundlagt i 1986 som CGLFF, Copenhagen
Gay and Lesbian Film Festival. I 2010 blev navnet ændret til det nuværende MIX COPENHAGEN LGBT Film Festival ud fra et ønske om
at gøre festivalen mere inkluderende og tilgængelig for biseksuelle
og transpersoner. Det er dette ønske om inklusion som gør, at festivalen nu i 2016 tilføjer et Q til LGBT.
Fra en oprindelig hadefuld betydning, blev queer i 1980’erne taget tilbage af forskere og aktivister, der brugte queer som en inkluderende,
bemyndigende og frigørende fælles identitetsmarkør for LGBTpersoner. I dag er queer en paraplyterm for alle, hvis identitet ligger
et sted imellem, ved siden af eller strækker sig ud over de klassiske
kategorier for køn og seksualitet.
Tilføjelsen af Q’et til festivalens navn afspejler den verden vi ser på
film, og det liv vi lever, ser og mærker. Alle skal føle sig repræsenteret. På mange måder er Q’et netop det tag over hovedet for et
fællesskab, der måske ikke har følt sig repræsenteret i L, G, B eller T.
”Skal vi som festival og samlingspunkt afspejle et mangfoldigt miljø,

bør vi også reflektere alle identiteter og segmenter i navnet og på
lærredet. De film vi ser, er vores historie, kultur og identitet. Det er
vigtigt, at det er tydeligt. Q’et har i mange år været til stede i MIXs
program, det er det også er i år. Under festivalens 31. udgave kan
publikum glæde sig til debatter, spillefilm, dokumentarer og kortfilm
der kredser om intersex, det non-binære spektrum, genforhandlinger
af det politiske ved Pride-kulturen samt aldersforskellen i LGBTQkulturen .Hvordan Q’et ellers kommer til udtryk er nok op til den enkelte, da det som oftest står til individuel fortolkning.” – Klaus Linow,
programlægger i MIX.

MIX COPENHAGEN er en film festival med et mål om at vise film,
som bøjer køn og bryder seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten
og afspejler en mangfoldig verden.
Programrelease: 15. september 2016
Festivaldatoer: 30. september – 9. oktober 2016
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