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HBT-seniorerna vid RFSL Göteborg erbjuder stöd för diskuss-
ioner vid visning av  
Regnbågens sång –  
En film av Nasrin Pakkho där HBTQ-seniorer berättar om sina liv och 
upplevelser. 
 

Det är viktigt att öka medvetenheten om och förståelsen för hur det har varit att leva som 
HBTQ-person i Sverige under de senaste 70 åren och att lyfta fram en osynliggjord grupp. 
Filmen är en utmärkt utgångspunkt för fortsatt diskussion kring ett angeläget och förbisett 
ämne. Den ger en gripande bild av hur HBTQ-personers vardag har sett ut ur ett perspektiv 
med erfarenheter från ett helt liv.  

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen beviljade 2012 och 2013 projektmedel till 
RFSL Göteborg för att ta fram en film om HBTQ och åldrande. RFSL gjorde detta i samar-
bete med Nasrin Pakkho Film och resultatet blev filmen ”Regnbågens sång”. Kommittén har 
även gett medel för ett tillhörande handledningsmaterial som medföljer filmen. 

Filmen, som är ca 1 timme lång, hade premiär i samband med Göteborg International Film 
Festival 2014 och visades även på en fortbildningsdag om äldre HBTQ-personer inför ca 700 
personer. Filmen har också visats på HBTQ-festivaler, bl.a. på West Pride i Göteborg och i 
Uddevalla Goes Rainbow.  

Information om filmen finns på http://www.rfsl.se/goteborg/?p=6586 

Personer från HBT-seniorerna, som är en grupp inom RFSL Göteborg, kan i mån av tid 
deltaga i diskussioner med publiken vid visningar av filmen. 

Ni gör: 

• Införskaffar filmen och ordnar med alla praktiska och tekniska arrangemang vid vis-
ningen. Filmen finns att köpa för 90 kr på RFSLs web-butik: shop.rfsl.se  

• Står för omkostnader för HBT-seniorernas deltagande inklusive resekostnader enligt 
överenskommelse. Utöver detta är kostnaden 500 kr som går till HBT-seniorernas 
verksamhet.  

Vi gör: 

• Sänder personer som deltar i diskussioner i samband med filmvisningen. 
 
Observera att filmen inte får visas i kommersiella offentliga sammanhang utan överenskom-
melse med RFSL Göteborg eller Nasrin Pakkho Film.  
 
Kontaktuppgifter: info@goteborg.rfsl.se  och  seniorerna@goteborg.rfsl.se 

Webbsida: http://www.rfsl.se/goteborg/hbt-seniorerna  


