COPENHAGEN 2021: WorldPride og EuroGames i København
Copenhagen 2021 er dét megaevent, som for første gang nogensinde kombinerer EuroGames og
WorldPride: Sportsstævne, menneskerettighedskonference og pridefestival. Vi inviterer hele verden til
en storslået fejring af sport, menneskerettigheder og kærlighed – pakket ind i en regnbuefarvet
folkefest. Det er mangfoldigt og inkluderende. Og noget, vi gør sammen.
Projektets formål: I 1996 løb den første Copenhagen Pride af stablen. Med Copenhagen 2021 vil vi
markere 25-årsjubilæet med et spektakulært event, der skal huskes som den bedste
københavneroplevelse i hele 2021 – hvor enhver kan holde sin kæreste i hånden på gaden og færdes i
tryghed uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. Derfor byder Copenhagen Pride på værtskabet
for WorldPride, mens Pan Idræt byder på værtskabet for EuroGames. Med EuroGames vil vi skabe et
sportsstævne med ca. 30 sportsgrene, der tiltrækker tusindvis af sportsfolk med ønsket om at dyrke
sport i trygge og sikre omgivelser, mens regnbueflagene blafrer på tilskuerpladserne. Med WorldPride
vil vi holde en kæmpe folkefest, hvor en halv million mennesker skal stimle sammen i de københavnske
gader for at hylde kærligheden og mangfoldigheden. Parallelt vil vi samle hundredvis af aktivister,
erhvervsfolk, forskere, politikere og andre beslutningstagere til en stor menneskerettighedskonference
for at diskutere LGBTQ-rettigheder og katapultere denne diskussion direkte ind i globale fora som EU
og FN – og med kort magtdistance og lav scenekant vil vi engagere hele byens borgere i diskussionerne.
Efter Copenhagen 2021 skal folk rejse hjem med overgåede forventninger og tusindvis af stjernestunder
i rygsækken. Copenhagen 2021 skal 1) efterlade hver enkelt deltager forandret, 2) styrke den globale
kamp for LGBTQ-personers rettigheder og 3) mejsle Greater Copenhagen ind i hele verdens bevidsthed
som et trygt og hjertevarmt rejsemål.
Organisation: Både Copenhagen Pride og Pan Idræt har stor erfaring med at arbejde i krydsfeltet
mellem sport, politik og pride. Copenhagen Pride arrangerer den årlige Copenhagen Pride Week, mens
Pan Idræt i 2003 arrangerede EuroGames, i 2009 var med til at afvikle World OutGames i København –
og i 2016 er nomineret til Kulturministeriets Idrætspris. For at facilitere budprocessen, skabe synergi i
afviklingen af de to events under overskriften Copenhagen 2021 og markedsføre Greater Copenhagen
som et mangfoldigt og inkluderende rejsemål, har de to organisationer valgt at forankre projektet i
projektorganisationen Happy Copenhagen. Budfasen er indtil videre støttet af Københavns Kommune
og Region Hovedstaden via Wonderful Copenhagen.
Proces: Fokus frem til april 2018 er opbygning af tætte relationer til nøglepersoner i InterPride og
European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF), som på deres generalforsamlinger tildeler
værtskabet for henholdsvis WorldPride og EuroGames. Sideløbende markedsfører vi Greater
Copenhagen som rejsedestination overfor et internationalt LGBTQ-publikum og arbejder målrettet med
at skabe interesse for Copenhagen 2021. Når København er valgt som vært for WorldPride og
EuroGames, begynder processen med at udvikle de formater, som Copenhagen 2021 kommer til at
bestå af, samt rejse de finansielle midler, der er afgørende for at kunne gøre eventet til virkelighed.
Læs mere: Der kan findes mere information omkring Copenhagen 2021 her og på vores hjemmeside.

Budget for Happy Copenhagen 2016-2018
Indtægter:
Bevilling fra Københavns Kommune 2016-2018:
Bevilling fra Region Hovedstaden 2016-2018:
Nødvendig fundraising 2016-2018:

Indtægter i alt

kr. 2.300.000
kr. 2.000.000
kr. 685.852
kr. 4.985.852

Udgifter:

Drift af organisationen:
Kontordrift 2016-2018:
Lønudgifter 2016-2018

Organisationsdrift i alt
Deltagelse i World Outgames i Miami (WOG):
OutCity fee til WOG
Forberedelsesudgifter til WOG
Afvikling af event i Miami
Buffer i Miami

WOG i alt
Bud på EuroGames:

Promovering af bud
Netværksmøder i DK
Mødeaktiviteter i EGLSF-regi
Budmateriale og videoproduktion
Bidfee til EGLSF
Konsulentbistand til bududvikling
Buffer

EuroGames bud i alt
Bud på WorldPride:

Promovering af bud
Netværksmøder i DK
Mødeaktiviteter i InterPride/EPOA-regi
Budmateriale og videoproduktion
Bidfee til InterPride

WorldPride bud i alt
Øvrig promovering:

Deltagelse i promoveringsevents
Opbygning af fundraisingviden
Udarbejdelse af grafisk identitet
Øvrig markedsføring
Medieopfølgning
Buffer

Øvrig promovering i alt
Udgifter i alt
Projektindtægter i alt
Projektudgifter i alt
Resultat

kr. 407.400
kr. 2.798.900

kr. 3.206.300
kr. 170.532
kr. 30.000
kr. 762.020
kr. 40.000

kr. 1.002.552
kr. 30.000
kr. 10.000
kr. 100.000
kr. 227.500
kr. 2.250
kr. 5.000
kr. 10.000

kr. 384.750

kr. 25.000
kr. 3.500
kr. 105.000
kr. 37.500
kr. 1.750

kr. 172.750

kr. 27.500
kr. 10.000
kr. 28.000
kr. 76.000
kr. 68.000
kr. 10.000

kr. 219.500
kr. 4.985.852
kr. 4.985.852
kr. 4.985.852
kr. 0

