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∆ιασκέδαση

Film Festivals/Screenings
Otto; or, Up with Dead
People(Bruce LaBruce,
Germany/Canada, 2008) @
Τριανόν FilmCentre (11/08)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Νοέµβριο στο
Τριανόν Film Centre (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων,
Μετρό Βικτώρια, τηλ: 210 8215469) η καινούρια ταινία
του ανατρεπτικού queer σκηνοθέτη Bruce LaBruce,
'Otto; or, Up with Dead People' από την Proud
Promotions. Την πρεµιέρα της ταινίας θα ακολουθήσει
Gay Zombie Party

Άρθρα

Artist Voice
Beth Ditto - The Gossip

Οι Gossip έχουν ξεχωρίσει ιδιαίτερα
χάρις στην προσωπικότητα και την
παρουσία της lead τραγουδίστριάς
τους Beth Ditto. Υπέρβαρη, περήφανα
λεσβία, ερωτευµένη µε τον
transgender φίλο της Freddie και µε µια punk φωνάρα
που έχει συγκριθεί µε της Janis Joplin και της Etta
James µπορείτε να καταλάβετε πως έχει καταφέρει να
ξεχωρίσει ιδιαίτερα στην µουσική σκηνή.

Πολιτική

Νοµικά Θέµατα
Κάλεσµα αλληλεγγύης: Οι
γάµοι είναι έγκυροι

Στις 2 Οκτώβρη εκδικάζεται στο
πρωτοδικείο της Ρόδου η αγωγή
ακύρωσης των γάµων των δυο
οµόφυλων ζευγαριών.

Ψυχαγωγία

Θέατρο
ΜΗ∆ΕΙΑ(2), Του ∆ηµήτρη
Παπαιωάννου

Η νέα εκδοχή της ΜΗ∆ΕΙΑΣ του
∆ηµήτρη Παπαϊωάννου ξεκινά στις
3 Οκτωβρίου στο Παλλάς µε ήδη sold-out τις πρώτες
20 παραστάσεις, και παρατείνεται για άλλες 20.

Άρθρα

LesbianGR Voice
«Γκέι µπάτσοι στην Ελλάδα;
Γράψε πως δεν υπάρχουν!»
(29/9/08)

Με διαφορά µόλις µιας
εβδοµάδας, Ιταλία και Ελλάδα καλούνται να
τοποθετηθούν στο θέµα των γκέι.

Ψυχαγωγία

Art
DANIEL SINSEL @ The Breeder

Η γκαλερί The Breeder εγκαινιάζει τον
καινούριο της χώρο στην οδό
Ιάσωνος 45 στο Μεταξουργείο µε την
πρώτη ατοµική έκθεση του Daniel
Sinsel στην Ελλάδα.

Safesex

Safe Sex
Εχετε πάρει χαµπάρι πόσο φρικτό είναι
το HPV ?

Η γυναικεία ηδονή είναι η πιο οξύµωρη
αγάπη. Το κέντρο του κόσµου που
αιµορραγεί, χύνει, γενναει και στις µέρες
µας µολύνεται συχνά και επικίνδυνα.
Φυλαξτε την, χαρίστε την µε προσοχή, αγαπήστε της
και εξετάστε την τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.

Beauty/Fitness

Health
Καρκίνος του Μαστού -
Αυτοεξέταση

O καρκίνος µαστού αφορά όλες
τις γυναίκες. Κάθε χρόνο στη
χώρα µας εντοπίζονται περίπου 4.500 νέα περιστατικά,
ενώ υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσµίως θα
παρουσιάσει καρκίνο µαστού σε κάποια φάση της ζωής
της.

Αγοράστε το The L Word

Το πρώτο τηλεοπτικό λεσβιακό σήριαλ
που έγινε ποτέ. Μπείτε στον κόσµο
των όµορφων κοριτσιών του LA,
ερωτευτείτε µαζί τους, ζηλέψτε,
κλάψτε, διασκεδάστε. Παντρευτείτε,
χωρίστε, φλερτάρετε, ταξιδέψτε. 4
υπέροχα seasons από 14 επεισόδια,
τώρα σε dvd µε αγγλικούς υποτίτλους.
Ποια από όλες τους θα σας πάρει τα
µυαλά;

Θέλετε να σας πει τα Ταρώ.

Ανακατεύει το
πεπρωµένο µε την
δύναµη του
συνειδητού, τον
Πλάτωνα µε την
Σαπφώ και τα

ταρω, µπορεί µια γρήγορη ανώφελη
κρίση σας να σας παραπλανήσει µέχρι
όµως την στιγµή που θα ανακατέψετε
τα δικά σας φύλλα και εκείνη θα
αρχίσει να σας µιλάει λες και ξέρει
τους πόθους και την ψυχή σας, θα σας
συµβουλέψει όσο κανένας κολλητός
σας δεν µπορεί και θα σας δείξει τον
τρόπο να τοποθετήσετε τον εαυτό σας
σωστά σε όλες τις καταστάσεις. Είναι
παραπάνω από µια µελλοντική
πρόβλεψη όπως και mamavana είναι
πολύ περισσότερα από µια γυναίκα
που ασχολείται µε τα ταρω εδώ και 20
χρόνια. ∆εν θα αποφάσιζα να σας
προτείνω να την συναντήσετε αν δεν
έκανα εγώ και οι φίλοι µου ακριβώς το
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ίδιο. ∆ιαβάστε το κείµενο της και µην
βγάλετε συµπεράσµατα πριν έρθετε
σε επαφή µαζί της. Είµαι απόλυτα
σίγουρη ότι θα µε ευχαριστήσετε!
6982 670366 Mamavana!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απαγορεύεται ρητά η χρησή αυτού του δικτυακού τόπου σε άτοµα κάτω των 18 ετών.   Ιδιοκτησία της Proud
Promotions
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