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Chào mừng đến với Montréal

CUỘC GẶP GỠ QUỐC TẾ VÔ CÙNG ĐỘC ĐÁO!
Wa’tkwanonhwerá:ton.
Bienvenue.
Chào mừng.

Chúng tôi muốn công nhận rằng vùng đất mà chúng ta sẽ quy
tụ về để tổ chức WorldPride 2023 là khu vực lãnh thổ có truyền
thống và không bị ràng buộc thuộc Kanien’keha:ka (Mohawk).

Share the Pride… và chia sẻ sự đa dạng. WorldPride 2023 là
cơ hội duy nhất để hiện thực hóa những thông điệp này trên
tinh thần tôn vinh, yêu thương và tôn trọng.
Montréal được xây dựng trên nền tảng đa dạng phi thường.
Sự đa dạng giới và xu hướng tình dục, sự đa dạng về lịch sử,
văn hóa, tín ngưỡng và nguồn gốc. Sự đa dạng mà Montréal
luôn quan tâm và phát triển như một phần trong sự phong
phú của mảnh đất này. Ngày nay, có một thực tế rằng người
Montreal chia sẻ nhiều hơn bao giờ hết nhờ có sự chấp
nhận của người khác và chấp nhận cả sự khác biệt của họ.

Hòn đảo mang tên “Montréal” còn được gọi là Tio’tià:ke theo
tiếng Kanien’kehá:ka, và đây từng là nơi gặp gỡ và trao đổi giữa
các quốc gia, bao gồm cả người Algonquin.

Đối với chúng tôi, WorldPride Montréal 2023 đại diện cho
cơ hội chia sẻ sự đa dạng này. Bằng cách tương tác với nhau
trên tinh thần cởi mở và hào phóng, chúng tôi đang xây
dựng những cầu nối của ngày mai.
Trong năm 2023, chúng tôi mong muốn:
// Tôn vinh lịch sử, những tiến bộ và thành tựu của chúng tôi

Buổi biểu diễn truyền thống của người Mohawk
trong lễ khai mạc
Lễ Hội Montréal Pride,
ngày 9 tháng 8 năm 2019.
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Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

// Truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai để chia sẻ
trong một tương lai có nền tảng từ sự đa dạng, yêu
thương và đối thoại
// Thúc đẩy thông điệp hy vọng của chúng tôi: rằng sự
phong phú song hành với sự đa dạng của chúng tôi
Chúng tôi tin tưởng rằng những giá trị này sẽ tỏa sáng rực rỡ
ở Montréal và chúng tôi mong muốn có được đặc quyền tổ
chức WorldPride vào năm 2023!
Ủy Ban Đấu Thầu Montréal
Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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Montréal - thành phố cửa ngõ vào Bắc Mỹ là một trung
tâm văn hóa LGBTQ+ trong suốt nhiều thập kỷ. Thành
phố này là trái tim thổn thức của Québec, nơi những
công dân tự do và cởi mở tiếp tục bảo vệ các quyền
dân sự và văn hóa cho cộng đồng LGBTQ+, đưa vị thế
Québec và Canada trở thành những điểm đến tiến bộ
và chào đón độc nhất vô nhị cho người LGBTQ+ từ
khắp nơi trên thế giới, nơi họ có thể sống cuộc sống
của mình một cách tự do và cởi mở.

Đón đợi sự đón tiếp nồng hậu

Village Tại Montréal

Cởi mở và bao hàm, Montréal và cư dân thân thiện của
thành phố này rất nồng hậu và nhiệt thành. Hướng ngoại,
toàn cầu hóa và mở cửa ra thế giới, Montréal chính là thành
phố nơi bạn có thể là chính mình.

Với Ste-Catherine là cung
đường chính, Village trải
dài về phía đông và phía tây
xung quanh ga tàu điện ngầm
Beaudry, nơi mang đậm màu
sắc của cộng đồng LGBTQ+.

Người Montreal biết tận hưởng cuộc sống và nổi tiếng nhờ
sự thân thiện, ấm áp và quyến rũ. Từ Village — một trong
những khu phố LGBTQ+ lớn nhất ở Bắc Mỹ — đến trung tâm
thành phố, Old Montréal, Mile End và hơn thế nữa, bạn sẽ
được chào đón trên tinh thần vòng tay rộng mở.

Đến với Montréal là khám phá một đô thị nói tiếng Pháp
nhiệt thành ở Bắc Mỹ và đắm mình trong một thành phố
gắn kết trong suốt gần bốn thế kỷ lịch sử với sự hiện đại
và đắm chìm trong nguồn năng lượng của một cộng đồng
không ngừng phát triển.

Với bạt ngàn những quán cà
phê, nhà hàng, cửa hàng, nhà
tắm, quán bar, vũ trường và câu
Ảnh: Tourisme Québec - Linda Turgeon
lạc bộ đêm, thì Village là một
trong những điểm đến LGBTQ+ phổ biến nhất và được ghé
thăm nhiều nhất trên thế giới. Thế nhưng ở Montréal, cuộc
sống của những người đồng tính không chỉ được tìm thấy tại
Village – mà còn được tự hào thể hiện hết ra, được sắp xếp
và hòa nhập trên toàn thành phố.

Là thành phố nói tiếng Pháp lớn thứ hai thế giới sau Paris,
Montréal đã nuôi dưỡng nét khác biệt của chính mình trong
hơn 375 năm và có được danh tiếng khó sánh bằng trên
khắp năm châu.

Từ tháng 5 đến tháng 9, Đường Sainte-Catherine biến thành
khu vực náo nhiệt dành cho người đi bộ, nơi có gần 60 sân
ngoài trời và nhiều tác phẩm nghệ thuật công cộng được
dựng lên dưới tán của hàng trăm ngàn trái bóng đa sắc màu.

Bước tới là chính mình

Thành phố lớn nhất Québec, với hơn bốn triệu dân chính
là một hòn đảo trung tâm của sông St. Lawrence, được bao
quanh bởi một khu vực có hàng ngàn kho báu tự nhiên,
thành phố mang đến sự giao thoa hoàn hảo giữa bản sắc và
sự đa dạng, sức sống và chất lượng cuộc sống.

Montréal là một thành
phố nổi tiếng cởi mở, nơi
có những người dân từ lâu
đã đón nhận và tôn vinh
các cộng đồng LGBTQ+
sôi động của thành phố

Ảnh: Eva Blue

Ảnh: Tourisme Montréal - Marie Deschene

Ảnh: Eva Blue

Ảnh: Chúc mừng Montréal

Chào mừng đến với Montréal
MONTRÉAL:
THÀNH PHỐ “ÂU MỸ” SÔI ĐỘNG NHẤT BẮC MỸ!

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023

5

LỄ HỘI MONTRÉAL PRIDE

LỄ HỘI MONTRÉAL PRIDE

Montréal Pride có thể tin tưởng vào năng lượng đáng kinh
ngạc của hơn 1.200 tình nguyện viên, những người là trái
tim và linh hồn của Pride.
Chúng tôi cũng tổ chức hai cuộc tham vấn hàng năm với các
bên liên quan và/hoặc các tổ chức khác nhau có liên quan
đến cộng đồng LGBTQ+ nhằm thúc đẩy và duy trì mối quan
hệ cộng đồng gắn kết.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính đại diện của sự đa dạng
trong cộng đồng LGBTQ+ cũng như đem đến chuyên môn
nghiệp vụ vững chắc và đa dạng tới tận nơi nhằm phục vụ
tốt hơn cho tổ chức.

Sáng kiến cộng đồng

Lễ Hội Montréal Pride

Lịch sử

Lễ Hội Montréal Pride đã thực hiện vô số sáng kiến cộng đồng
nhằm cho phép tối đa số nhóm, hiệp hội và cá nhân tham
gia vào càng nhiều hoạt động càng tốt. Nhờ đó mà Montréal
Pride trả lại hơn $250.000 CAD cho cộng đồng mỗi năm.

Từ năm 2007, theo sáng kiến của cộng đồng Montréal
LGBTQ+, Lễ Hội Montréal Pride đã thúc đẩy quyền và tôn
vinh sự phong phú về văn hóa và tiến bộ xã hội của các cá
nhân và tổ chức LGBTQ+. Montréal Pride, là nơi tụ hội lớn
nhất của cộng đồng đa dạng giới và xu hướng tính dục (SGD)
trong cộng động nói tiếng Pháp hoạt động hàng ngày đồng
thời đóng vai trò là ngọn hải đăng nuôi hy vọng cho những
người sống trong những nơi còn chưa đón nhận người
LGBTQ+.

Cuộc Tuần Hành Đồng Tính đầu tiên tại Montréal được tổ
chức vào năm 1979 và chỉ thu hút 52 người tham gia. Năm
sau, khoảng 250 người đã tham gia. Từ năm 1981 đến năm
1992, nhiều ủy ban tiếp tục tổ chức Diễu Hành Pride thường
kỳ vào cuối tháng 6. Divers/Cité được thành lập vào năm
1993 để tổ chức lễ kỷ niệm Pride hàng năm, kéo dài cho đến
năm 2006. Kể từ năm 2007, ủy ban hiện tại đã tiếp quản và
đã tổ chức lễ hội Pride hàng năm vào tháng 8.

Ngày Cộng Đồng Tại trung tâm Village

Ảnh: Emily Minier

Ban Điều Hành
Đại diện đa dạng (thành viên bản địa,
người da màu (POC), người đồng tính,
người chuyển giới và người phi nhị giới)
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Hàng sau từ trái sang phải: Esther-Léa
Ledoux, Éric Pineault, Stéphane Proulx,
Karl Boulanger, Jean-François Perrier,
Alexandre Dumont Blais, Marie-Ève Baron,
Marie-Philippe Drouin và Jean-Sébastien
Boudreault. Hàng trước từ trái sang
phải: Michel Dorion, Ketty Cedat, Michel
Villeneuve và Annie Pullen Sansfaçon.

Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

Montréal Pride cũng nhờ cậy vào một nhóm gồm 21 nhân
viên hoạt động toàn thời gian trong khoảng thời gian bận
rộn nhất trong năm (từ tháng 4 đến cuối tháng 8), trong đó
có 15 người làm việc cho tổ chức trong suốt cả năm.

Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

Cuối cùng, chúng tôi đóng góp tài chính cho hơn 100 tổ
chức LGBTQ+ có trụ sở tại Québec mỗi năm, đồng thời cung
cấp hỗ trợ hậu cần hoặc tài chính cho một số tổ chức Pride
trên toàn thế giới.

Chúng tôi tìm cách
tạo ra một thế giới
coi trọng sự đa dạng,
để các cộng đồng đa
dạng giới và xu hướng
tính dục có thể tỏa
sáng khắp toàn cầu.

Trong suốt 11 ngày diễn ra các hoạt động văn hóa và cộng
đồng miễn phí hàng năm, bao gồm Diễu Hành Pride và
Ngày Cộng Đồng, lễ hội quảng bá nhiều tiến bộ của cộng
đồng LGBTQ+ trong bầu không khí kỷ niệm và tăng nhận
thức cộng đồng về các vấn đề cần giải quyết nhằm loại bỏ
hội chứng sợ đồng tính tại địa phương, toàn quốc và quốc
tế. Giống như nhiều lễ hội khác ở Montréal, việc vào cửa
là hoàn toàn miễn phí.

Tầm nhìn
Lễ Hội Montréal Pride tôn vinh sức mạnh và vẻ đẹp của sự
đa dạng bằng cách cho phép các cộng đồng LGBTQ+ giới
thiệu thực tế của họ với cộng đồng chính thống địa phương
và mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Giờ đây là lễ kỷ niệm Pride lớn nhất ở Canada, Lễ Hội
Montréal Pride mang tính chuyên môn cần thiết để làm nên
một WorldPride thành công. Đáng chú ý nhất, đây là sự tổ
chức thành công phiên bản đầu tiên của Canada Pride và
Hội Nghị Quốc Tế vào năm 2017, khi Montréal đánh dấu kỷ
niệm lần thứ 375 và Canada kỷ niệm lần thứ 150, và thu hút
2,7 triệu lượt tham dự và có hơn 250 hoạt động.

Ảnh: André Bilodeau

Tình trạng và cơ cấu pháp lý
Montréal Pride là một tổ chức phi lợi nhuận do một ban
giám đốc gồm 13 thành viên, bốn người trong số họ được
bầu làm đại diện của các cộng đồng Greater Montréal
LGBTQ+. Họ đại diện cho các hiệp hội LGBTQ+ địa phương,
cộng đồng doanh nghiệp cũng như các sự kiện đặc biệt và
ngành du lịch.

Tổ chức

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

Ảnh: Michel Filion

Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau

LỄ HỘI MONTRÉAL PRIDE

Tổ chức

Lãnh đạo trong nhân quyền LGBTQ+

Sơ lược về Montréal Prides

Cam kết của chúng tôi

Lễ Hội Montréal Pride nhằm và mong muốn giữ được vị trí
hàng đầu trong việc vận động quyền LGBTQ+ cả trong và
ngoài nước. Chương trình đa dạng được tổ chức thường
niên cho khách quốc tế từ các khu vực trên toàn cầu và các
quốc gia chưa đón nhận quyền LGBTQ+ sẽ tạo điều kiện để
Lễ Hội tiếp tục đạt được các mục tiêu nâng cao nhận thức
của mình trong cộng đồng khu vực Montréal.

Năm 2019:

Montréal Pride là thành viên của InterPride từ
năm 2008, tám tháng sau khi Montréal Pride
được sáng lập. Montréal Pride đã tổ chức Đại
Hội Thường Niên InterPride và Hội Nghị Thế
Giới vào năm 2013 cũng như Hội Nghị & Đại
Hội Thường Niên Khu Vực 7 InterPride & Pride
Canada năm 2009. Trước năm 2007, Divers/
Cité, cựu tổ chức cuộc Tuần Hành Đồng Tính
ở Montréal, cũng là thành viên của InterPride
trong nhiều năm, thậm chí còn tổ chức Đại Hội
Thường Niên InterPride vào năm 2003.

// 11 ngày
// 3,1 triệu lượt thăm quan
// Diễu Hành Pride: 300.000 người tham dự
// Diễu Hành Pride: 12.500 người diễu hành
// Ngày Cộng Đồng: 95.000 khách thăm quan
// Ngày Cộng Đồng: 149 lều hàng
// 1.849 lượt đề cập trên sóng phát thanh và TV
// Đạt tới 277 triệu lượt chỉ trên Facebook

Montréal Pride là một
sự kiện pha trộn, vừa là
lễ hội vừa là động lực
cho sự thay đổi xã hội

// 1,4 tỷ lượt hiển thị

96.141
6.149

Đại diện của Montréal Pride đã tham dự tất cả
các Đại Hội Thường Niên kể từ năm 2008, ngoại
trừ Đại Hội Thường Niên năm 2010 tại Long
Beach.
Sự tham gia của Montréal Pride vào phong trào InterPride
rất có ý nghĩa. Ngoài việc đóng góp hào phóng cho Quỹ Học
Bổng và Quỹ Đoàn Kết từ năm 2008, Montréal Pride đã hoạt
động trong ban điều hành và các ủy ban và nhóm làm việc
khác nhau thông qua sự tham gia và hợp tác của các vị trí
phó chủ tịch và Giám Đốc Khu Vực kể từ năm 2013.

Tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2019

Ảnh: André Bilodeau

Ảnh: Fierté Montréal - Michel Filion
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Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau

18.600

Năm 2018, Bộ trưởng Quan Hệ Quốc Tế Québec và Cộng Đồng Pháp
Ngữ, Christine St-Pierre, đã trao tặng cho Éric Pineault, Chủ Tịch Sáng
Lập và Jean-Sébastien Boudreault, Phó Chủ Tịch của Montréal Pride,
Huân Chương Quốc Hội.

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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TIẾP CẬN QUỐC TẾ

LỄ HỘI MONTRÉAL PRIDE

*Ủng hộ
Hôn Nhân Đồng Giới

2010
Riga
Latvia

2011
Douala
Cameroon

2012
Paris
Pháp*

2013
Warsaw
Ba Lan

2014
Belgrade
Serbia

2015
Kiev
Ukraine

2016
Mumbai
Ấn Độ

2018
Nairobi
Kenya

Tổ chức

Hợp tác quốc tế/ quyền LGBT+ trong các khu vực không chấp nhận

2019
Viên Chăn
Lào

Hàng năm kể từ năm 2010 (trừ năm 2017), Montréal Pride đã tiếp cận với nhiều cộng đồng đa dạng giới và xu hướng tính dục
(SGD) trên khắp thế giới nơi các thực tế về LGBTQ+ và các quyền cơ bản của họ bị từ chối, bỏ qua và không được công nhận
hàng ngày.

Ảnh: André Bilodeau

Với khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi đang làm việc với các cộng đồng này để thúc đẩy quyền con người bằng cách đến
thăm các quốc gia đó khi công tác nước ngoài và chào đón đại diện của họ trong Montréal Pride.
Cách tiếp cận của chúng tôi là hợp tác, không phải theo chủ nghĩa đồng tính hay chủ nghĩa thực dân.

// 2010 Riga, Latvia (Kaspars Zalitis và Kristine Garina)
// 2011 Douala, Cameroon (Alice Nkom)
// 2012 Paris, Pháp (Jean-Luc Romero)*
// 2013 Warsaw, Ba Lan (Jej Perfekcyjność)
// 2014 Belgrade, Serbia (Boban Stojanović)

Montréal

// 2015 Kiev, Ukraine (Anna Sharyhina)

Là một trong những tổ chức Pride hiếm hoi cam
kết thực hiện các hành động bất chấp rủi ro liên
quan, chúng tôi tin rằng chuyên môn của chúng
tôi sẽ là công cụ tổ chức sự kiện WorldPride
liên quan đến sự hợp tác và tham gia trên toàn
thế giới. Tổ chức sự kiện WorldPride 2023 tại
Montréal sẽ góp phần đem lại tiếng nói cho các
tổ chức quốc tế thuộc mọi quy mô và kéo họ vào
quá trình tự lên kế hoạch cho chương trình.

Ảnh: André Bilodeau

Các quốc gia đã ghé thăm và tổ chức:

// 2016 Mumbai, Ấn Độ (Sridhar Rangayan)
// 2018 Kenya (Kennedy Olango)
// 2019 Viên Chăn, Lào (Aay Anan Bouapha)

Ảnh: Freepik.com

Ảnh: Fierté Montréal

*Ủng hộ Hôn Nhân Đồng Giới
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WORLDPRIDE 2023
Chào mừng đến với WorldPride
Montréal 2023
Điểm hẹn độc đáo ở Montréal này sẽ mang đến một
chương trình thực sự phong phú và sôi động kết hợp
những điều tốt nhất về nhân quyền cũng như các sự
kiện cộng đồng, văn hóa và lễ hội. Nhờ khái niệm năng
động của chúng tôi, những người tham gia sẽ có cơ hội
tụ hội về một chuỗi các địa điểm thú vị mang tinh thần
lễ hội và niềm vui.
Sự kiện WorldPride sẽ diễn ra tại trung tâm của Village tại
MontréalMontréal, cũng như khắp 19 thị trấn của thành
phố, với hơn 250 hoạt động được thiết kế để làm nổi bật
những tiến bộ đã
đạt được của cộng
đồng đa dạng giới
tính và xu hướng
tính dục từ khắp
nơi trên thế giới.
Trong suốt 11 ngày
kỷ niệm liên tục này,
những người tham gia sẽ trải nghiệm một hành trình khó
quên chạm đến trái tim mọi người.

Share the Pride!

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Montréal 2023
Ngày 10 đến 20 tháng 8
Chúng tôi đã chọn tổ chức phiên bản thứ 8 của WorldPride
bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 10 tháng 8, đến Chủ Nhật, ngày
20 tháng 8 năm 2023 vì một số lý do chiến lược.
// Đây là giai đoạn truyền thống trong năm lễ hội Montréal
Pride được tổ chức (từ cuối tuần thứ hai đến thứ ba của
tháng 8).
// Tuần lễ được chọn cũng thường nằm rong khoảng thời
gian thời tiết dễ chịu nhất của mùa hè, với khả năng mưa
thấp và nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 26°C
(79°F).
// Tuần lễ rơi vào khoảng thời gian nghỉ phổ biến nhất cho
phần lớn người dân ở Bắc Bán Cầu.
// Với thực tế là phần lớn các sự kiện Pride trên toàn thế
giới được tổ chức trước tháng 8, nên WorldPride sẽ không
cạnh tranh với bất kỳ hoạt động Pride lớn nào khác đang
diễn ra tại những nơi khác trên thế giới.
// Không có lễ hội lớn được tổ chức trong thời gian này.

Tổng quan chương trình
Việc lên chương trình cho WorldPride Montréal 2023 sẽ
được thực hiện thông qua bốn thành tố gồm nhân quyền,
cộng đồng, văn hóa và lễ hội. Song hành với Lễ Hội Montréal
Pride, việc lên chương trình sẽ đảm bảo sự bình đẳng giới và
hơn 250 sự kiện và hoạt động phản ánh bốn khía cạnh nói
trên.

Hầu hết các hoạt động sẽ không thu phí với nỗ lực
không ngừng nghỉ nhằm cho phép tất cả các thành viên
trong cộng đồng của chúng tôi đều có thể tham gia.
// Lễ khai mạc hoành tráng không mất phí
// Hội nghị quốc tế về quyền của cộng đồng LGBTQ+
// Lễ Diễu Hành Pride chưa ai có cơ hội chứng kiến!
// Đẩy mạnh Ngày Cộng Đồng
// Địa điểm chính ở ngoài trời: Công Viên WorldPride (Parc
des Faubourgs)
- vào cửa miễn phí
- 20 chương trình quy mô lớn!
- 2 điệu nhảy tập thể hoành tráng
- Ngày Thiếu Nhi
- Khu Pride House: triển lãm và giải trí
// Diễu Hành Phụ Nữ Và Người Chuyển Giới
// Cuộc Thi Nữ Hoàng Quốc Tế
// Giải đấu và hoạt động thể thao
// Nhiều bữa tiệc và lễ kỷ niệm
// Lễ bế mạc khó quên không mất phí

12

Ảnh: Eva Blue

// Và hơn thế nữa!

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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toàn bộ cộng đồng của chúng ta có thể xác
định được và phản ánh tuyên bố sứ mệnh
của WorldPride:
“WorldPride là một biểu hiện đa dạng về văn hóa trong công cuộc tìm
kiếm sự bình đẳng và tự do cho Người Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam,
Song Tính, Chuyển Giới và Liên Giới Tính (LGBTI) trên toàn thế giới. Tổ
chức này tồn tại để tập hợp các cộng đồng LGBTI ở cấp độ toàn cầu, từ
đó thúc đẩy công cuộc tìm kiếm tự do và nhân quyền của chúng ta.
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Tầm nhìn của chúng tôi
// Logo được đề xuất bao gồm sáu trái tim lấy cảm hứng từ logo trái tim màu cầu vồng Montréal
Pride, đây cũng chính là logo bắt nguồn cảm hứng của Thành Phố Montréal, nên có thể nói đây
là logo gắn kết với thành phố chủ nhà.
// Chúng tôi đã thêm những dấu chấm tròn trên mỗi trái tim nhằm ám chỉ con người thông qua
dáng hình con người.
// Các dáng hình dường như đang nắm lấy cánh tay của nhau tạo thành một vòng tròn lớn để minh
họa tính phổ biến của sự kiện WorldPride và sự đoàn kết giữa các cộng đồng LGBTQ+.
// Tất nhiên, sáu màu gợi cho chúng ta về lá cờ cầu vồng đồng thời sáu màu bổ sung xuất hiện tại
nơi có dáng hình con người hợp nhất tượng trưng cho sự đa dạng giới và xu hướng tính dục của
chúng ta.
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WorldPride Montréal 2023

LỄ KHAI MẠC
LỄ KHAI MẠC
Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2023
Parc des Faubourgs vào 7 giờ tối | Sức chứa: 20.000 người
MIỄN PHÍ

Parc des Faubourgs

16

Xung quanh đài phun nước ở lối vào chính có một triển lãm
ảnh sẽ làm nổi bật lịch sử và những khoảnh khắc đẹp nhất
của các sự kiện WorldPride trước đó ở Rome, Jerusalem,
London, Toronto, Madrid, New York và Copenhagen.
Lễ khai mạc sẽ bắt đầu với các hoạt động truyền thống của
Người Bản Địa. Đại diện từ các dân tộc First Nations, Inuit và
Métis sẽ được mời biểu diễn.

Gánh xiếc huyền thoại Cirque du Soleil (có trụ sở tại
Montréal) sẽ mang đến một màn trình
diễn độc đáo được thiết kế chỉ dành
riêng cho WorldPride. Phần khai mạc của
chương trình sẽ cho thấy sự phong phú
của các yếu tố chính đặc trưng cho cơ
cấu văn hóa của Montréal, Québec và
Canada,

Cocktail Tiền Khai Mạc InterPride
Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2023
Tòa Thị Chính Montréal City lúc 5 giờ chiều | Sức chứa:
1.000 người
MIỄN PHÍ

Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery, Michel Filion, André Bilodeau

Lễ thượng Cờ Cầu Vồng, kỷ niệm 45 năm Gilbert Baker sáng
lập ra chiếc cờ này, luôn thể hiện một khoảnh khắc vô cùng
cảm động. Sau đó, WorldPride 2023 sẽ được Thị Trưởng
Montréal tuyên bố chính thức bắt đầu.

Ảnh: 1st World Outgames Montréal 2006

WorldPride
Montréal 2023

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau

Địa điểm ngoài trời của công viên Parc des Faubourgs
(Công Viên WorldPride sẽ được treo cờ của tất cả các
quốc gia tham gia và hàng trăm lá Cờ Cầu Vồng tung
bay trong gió - phất phới cùng những lá cờ WorldPride
2023 treo ở một trong hai bên cột cờ Interpride.

Đại diện của các tổ chức thành viên InterPride sẽ
được mời đến tiệc chiêu đãi cocktail với Thị Trưởng
Montréal tại Tòa Thị Chính Montréal. Cung cấp
phương tiện đi lại để đưa tất cả mọi người đến địa
điểm tổ chức lễ hội Parc des Faubourgs đến kịp
thời gian diễn ra lễ khai mạc.
Lễ thượng cờ sẽ được tổ chức trong thời gian chiêu
đãi cocktail.
Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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PARC DES FAUBOURGS:
CÔNG VIÊN WORLDPRIDE

WorldPride Montréal 2023

Ngày 10 đến 20 tháng 8 năm 2023
Parc des Faubourgs từ trưa đến 11 giờ đêm |
Sức chứa: 20.000 người
MIỄN PHÍ

Trung Tâm Chào Mừng Thành Viên
InterPride

Công Viên WorldPride
Là địa điểm chính ngoài trời, Parc des Faubourgs sẽ là
nơi tập trung chính trong 11 ngày lễ kỷ niệm. Với sức
chứa 20.000 người, vé vào cửa công viên sẽ được miễn
phí. Nằm ở trung tâm Village, không gian rộng lớn này
nằm trong khoảng đi bộ được giữa hai ga tàu điện
ngầm và có thể dễ dàng ra vào.

Mở cửa từ 7 giờ sáng đến nửa đêm, trung tâm này sẽ trở
thành nơi dành cho các thành viên InterPride được gặp gỡ,
nói chuyện và trao đổi ý kiến. Ngoài ra, họ sẽ có thể sạc điện
thoại di động, sử dụng máy tính và thưởng thức một số đồ
ăn nhẹ và đồ uống.
Ảnh: Michel Filion

Tính bền vững
Hàng năm, Lễ Hội Montréal Pride cố gắng giảm dấu chân
môi trường. WorldPride 2023 cũng sẽ không ngoại lệ.

Trong công viên này, người tham gia lễ hội sẽ tìm thấy và
được khám phá Pride House, những chiếc xe tải thực phẩm
của Espace Gourmand, một chiếc lều chóp khổng lồ, không
gian an toàn cho giới trẻ và người da màu LGBTQ+, một triển
lãm WorldPride và một số khu vực để thư giãn tận hưởng
âm nhạc trên những bãi cỏ.

Ví dụ, chúng tôi có quan hệ đối tác vững mạnh với STM (Đơn
Vị Vận Chuyển Montréal) để khuyến khích du khách sử dụng
phương tiện giao thông công cộng trong các sự kiện.

Có khu vườn treo tất cả các cờ cho cộng đồng đa dạng giới
và xu hướng tính dục SGD.

Ảnh: Jean-François Perrier

Ảnh: Fierté Montréal - Anseé Bilodeau

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

Parc des Faubourgs sẽ có hai sân khấu chính, một sân khấu
ngoài trời và sân khấu thứ hai nằm trong một chiếc lều lớn.
Sân khấu ngoài trời chính có màn hình khổng lồ và hệ thống
âm thanh đặc biệt, mang đến cho người tham gia lễ hội một
trải nghiệm tuyệt vời.

18

Khoảng 20 chương trình
quy mô lớn sẽ diễn ra
cùng với Điệu Nhảy Tập
Thể và Ngày Thiếu Nhi!

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023

19

HỘI NGHỊ NHÂN QUYỀN

WorldPride Montréal 2023

Ngoài danh tiếng là một thành phố lễ hội “không ngủ”, Montréal còn
chuyên về các vấn đề nhân quyền và cộng đồng. Tham gia vào công tác
thiết lập mạng lưới LGBTQ+ quốc tế nói tiếng Pháp đầu tiên, Montréal
còn có kinh nghiệm không nơi nào sánh được về tổ chức các hội nghị
quốc tế. Hội nghị cũng có thể được tổ chức dựa vào một mạng lưới các
tổ chức cộng đồng địa phương có chuyên môn được quốc tế công nhận.

Ngày 16 đến 18 tháng 8 năm 2023
Ngày 16 tháng 8: Hội Nghị Pháp Ngữ
Ngày 17 đến 18 tháng 8: Hội Nghị Quốc Tế

20 Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023

Sẽ dịch đồng thời sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
và tiếng Bồ Đào Nha.
Sức chứa: 1.000 người
(sẽ có một số bữa ăn và tiệc trà)

Hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề như:

Chủ đề bao quát chi phối các diễn ngôn công khai đại diện
cho đa số các khuynh hướng tình dục và giới tính ở mức tối
đa có thể, và tất cả các tương giao có trong đó. Mục tiêu
chúng tôi tổ chức hội nghị này sẽ là tập hợp các đối tác văn
hóa và cộng đồng, các nhà nghiên cứu ở trường đại học
cũng như đại diện chính phủ tham gia cuộc thảo luận sáng
tạo và cởi mở về các vấn đề quan trọng mà cộng đồng của
chúng ta hiện đang phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng sự kiện
này sẽ mang đến một địa điểm tạo điều kiện cho cuộc thảo
luận, kết nối và tìm hiểu về những gì đã được thực hiện trên
toàn thế giới để xác định vị trí của chính chúng ta khi phải
đối mặt với những cuộc đấu tranh vẫn sẽ diễn ra.

// Thực tế không phù hợp về giới tính, Người Chuyển Giới và
Lưỡng Tính

Là những nhà hoạt động, chúng ta phải ủng hộ luật pháp và
các chính sách sẽ bảo vệ mọi người. Điều cần thiết là chúng
ta phải đấu tranh để có được một thế giới nơi mà tất cả mọi
người đều có thể hưởng đầy đủ các quyền của họ.

Annie Pullen Sansfaçon là một giảng viên bản địa được thuê tại École
de travail social (Trường Công Tác Xã Hội) của Đại Học Montréal và giữ
chức Chủ Tịch Nghiên Cứu Canada về trẻ em chuyển giới và gia đình
của trẻ Từ năm 2010, bà đã dành phần lớn hoạt động nghiên cứu của
mình cho các dự án khác nhau nhằm đạt được sự hiểu biết tốt hơn
về những gì thanh niên chuyển giới và gia đình họ phải trải qua, đồng
thời phát triển các phương pháp tiếp cận tích cực với người chuyển
giới. Bà là một trong những người đồng sáng lập của Gender Creative
Kids Canada, một tổ chức cộng đồng có trụ sở tại Montréal làm việc
với trẻ em và thanh thiếu niên sống khác bản dạng giới tính và gia
đình của các em. Annie là thành viên của cộng đồng Huron Wendat
First Nations (người bản địa) có trụ sở gần thành phố Québec nhưng
đã đang sống ở Montréal và Vương Quốc Anh được nhiều năm.

Ảnh: André Bilodeau

// Quyền Đa Dạng Giới và Xu Hướng Tính Dục (GSD) trên thế
giới

// Chống áp bức và giao thoa
// Biến đổi qua bình đẳng giả tạo
// Phân biệt tuổi tác
Một ủy ban khoa học quốc tế sẽ được thành lập với đại diện
của cả cộng đồng LGBTQ+ và cộng đồng khoa học. Ủy ban sẽ
họp hai lần và hai tháng một lần bằng các cuộc gọi hội nghị.
Kết thúc hội nghị, một bản Tuyên Bố Montréal mới sẽ được
thông qua và trình bày trước Liên Hợp Quốc.
Các thành viên InterPride không thể trang trải chi phí đăng
ký sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng của
chúng tôi, cho phép họ tham dự miễn phí.

Ảnh: André Bilodeau

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

$

Annie Pullen Sansfaçon
Đồng Chủ Trì Hội Nghị

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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CUỘC TUẦN HÀNH
VÀ DIỄU HÀNH WORLDPRIDE

Ảnh: Fierté Montréal - André Bilodeau

Gilbert Baker: Đại Thống Chế trong lễ Diễu Hành
Montréal Pride, Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2013

Ảnh: Eva Blue

Ảnh: Alison Slattery

Ảnh: André Bilodeau

Cuộc Tuần Hành và Diễu Hành WorldPride
Chủ Nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 vào buổi trưa
Trung Tâm Thành Phố Montréal đến Village vào buổi trưa |
Sức chứa: Hơn 750.000 người và 50.000 người tham gia
MIỄN PHÍ
MỘT CUỘC DIỄU HÀNH NHƯ TỪNG THẤY
TRƯỚC ĐÂY TẠI MONTRÉAL!

WorldPride Montréal 2023

Tất cả những người tham
gia cuộc Tuần Hành/Diễu
Hành sẽ được mời tham
gia chủ đề WorldPride
2023: “Share the Pride!”

Năm 2023 sẽ đánh dấu cuộc Tuần Hành/Diễu Hành Pride lần
thứ 40 (không có cuộc Tuần Hành hàng năm nào được tổ
chức vào bốn dịp khác nhau).
Kể từ khi được sáng
lập, cuộc Diễu Hành
Montréal Pride đã
đi dọc theo một
tuyến đường không
có hàng rào với
khán giả ở rất gần
với các đội ngũ tuần
hành. Dự kiến sẽ vui vẻ chào đón đại diện của nhiều tổ chức
Pride có mặt ở WorldPride.

Ảnh: Fierté Montréal - Alison Slattery

Ảnh: Alison Slattery
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Ảnh: André Bilodeau

Khoảnh Khắc Mặc
Niệm: 2 giờ chiều

Khoảnh Khắc Mặc Niệm truyền thống và luôn đáng nhớ sẽ
đưa toàn bộ cuộc Diễu Hành dừng lại ở khoảnh khắc suy
tư lặng lẽ, chúng ta dừng lại để tưởng nhớ những người
chúng ta đã mất đi vì AIDS và vì mắc hội chứng sợ đồng tính,
nhưng tinh thần và di sản của họ sẽ tiếp tục truyền cảm
hứng cho chúng ta.
Mọi thành viên InterPride sẽ có thể tuần hành trong cuộc
Diễu Hành và giới thiệu về Tổ chức Pride của họ miễn phí

Cuộc Diễu Hành chỉ
có xe điện và hệ
thống âm thanh
Khả năng tiếp cận phổ quát
Như mọi khi, hai bên dọc theo tuyến đường sẽ
được dành riêng cho những người bị giảm khả
năng vận động.
Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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LỄ BẾ MẠC

TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Chủ Nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023
Espace 67, Công viên Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène |
Sức chứa: 65.000 người
MIỄN PHÍ

Đầu tiên là dành cho Cộng Đồng
Pháp Ngữ, cửa sổ mở ra thế giới

Lễ bế mạc chính thức hứa hẹn sẽ là một lễ kỷ niệm
hoành tráng - điểm hẹn cuối cùng cho những người
tham gia, du khách và tất cả những người bạn mới
của chúng tôi. Buổi tối sẽ tổ chức một buổi tưởng
niệm đáng nhớ tổng kết lại 11 ngày trước đó, để mọi
người vẫn khắc ghi vào tâm hồn và lý trí họ những
khoảnh khắc hiện tại cho đến khi diễn ra lần tổ chức
WorldPride tiếp theo.

Kể từ năm 2000, không có phiên bản WorldPride nào được
tổ chức tại một thành phố nói tiếng Pháp, mặc dù tiếng
Pháp là ngôn ngữ được nói nhiều thứ sáu trên thế giới. Các
chuyên gia cũng dự đoán đây sẽ là ngôn ngữ được nói nhiều
thứ ba thế giới vào năm 2050.

Espace 67

Love is Love

Espace 67: Một địa điểm độc đáo
Khai trương vào năm 2019, Espace 67 là một không gian
cộng đồng đa mục đích hoàn toàn mới, sôi động và đầy cảm
hứng và sẽ là nơi tổ chức lễ bế mạc WorldPride. Tại nơi này,
người đến có thể nhìn thấy quang cảnh ngoạn mục, hấp dẫn
của đường chân trời Montréal, Núi Hoàng Gia hùng vĩ và cây
thánh giá được chiếu sáng mang tính biểu tượng của nơi
đây cũng như sông St. Lawrence. Khán đài vòng chính có thể
chứa tới 65.000 người.
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Trước đây, sự kiện WorldPride đã được tổ chức ở các khu
vực có ngôn ngữ được nói là tiếng Ý, tiếng Do Thái, tiếng Ả
Rập, tiếng Tây Ban Nha và thường là tiếng Anh. InterPride
phải tiếp tục phát triển và có thể huy động các tổ chức Pride
trong điều kiện tài chính bấp bênh và là đại diện cho thực tế
toàn cầu hiện tại bằng cách tổ chức một sự kiện ở một khu
vực trên toàn cầu có tiếng Pháp là một trong những ngôn
ngữ được sử dụng để giao tiếp nhiều.

WorldPride 2023 tại Montréal:
tính phổ quát thực sự
Montréal Pride là tổ chức Pride duy nhất di chuyển hàng
năm đến một khu vực trên toàn cầu có sự thù ghét với cộng
đồng LGBTQ+, để làm việc với các tổ chức địa phương và
thúc đẩy các mục tiêu LGBTQ+ tại địa phương. Cho đến nay,
chúng tôi đã đến thăm và hỗ trợ về mặt vật chất cho các
tổ chức Pride ở Latvia, Cameroon, Ba Lan, Serbia, Ukraine,
Ấn Độ, Kenya và Lào. Trải nghiệm hợp tác này với các tổ
chức Pride ở những khu vực có sự thù địch và sự tham gia
của Montréal Pride cùng với InterPride nhờ nền tảng của
InterPride đem đến cho chúng tôi niềm tin rằng WorldPride
2023 tại Montréal sẽ là phiên bản có mức đại diện mang
tầm quốc tế cao nhất.

Sự đóng góp mẫu mực
Chúng tôi không chỉ mong muốn tổ chức được một sự
kiện hay, thu hút hàng ngàn du khách nhiệt tình, mà đối
với chúng tôi, thước đo cho sự thành công của chúng tôi
là đóng góp đáng kể cho phong trào Pride trên thế giới.
Chúng tôi chân thành hy vọng sẽ tiếp cận mọi người, có
tác động đến khán giả trong nước và quốc tế, theo cách
đó chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho các thành phố tổ
chức WorldPride tiếp theo để đạt đến tầm cao hơn nữa!
WorldPride ở Montréal sẽ không bị giới hạn chỉ tiếp cận với
cộng đồng LGBTQ+ mà sẽ cố gắng bao gồm tất cả các đối
tượng.

Di sản của chúng tôi
Chúng tôi muốn WorldPride 2023 là sự tiếp nối của các sự
kiện WorldPride trước đó và làm nền tảng cho một tương lai
tươi sáng hơn, mở rộng hơn cho sự đa dạng và chấp nhận
nó.
Di sản của chúng tôi sẽ đi kèm với thông điệp mà chúng tôi
sẽ trao đổi trước, trong và sau sự kiện. Các thông điệp này
bao gồm:
// Truyền đạt kết quả của WorldPride về mặt tiến bộ đạt
được trong thái độ và nhân quyền
// Thúc đẩy đối thoại bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của
chúng tôi với các tổ chức Pride khác trên thế giới
// Đóng vai trò làm động lực cho các sáng kiến quốc gia và
quốc tế nhằm thúc đẩy sự đa dạng phong phú
// Mang đến ngọn hải đăng nuôi hy vọng cho những cộng
đồng vẫn đang đấu tranh với sự bất công trên toàn thế
giới
// Đã tiếp cận và giới thiệu các thực tế GSD Cộng Đồng Pháp
Ngữ; một mạng lưới mạnh mẽ mới cho InterPride

Ảnh: evenko

Sau những cảm xúc
mãnh liệt như vậy là
một màn pháo hoa
đáng kinh ngạc đã được
chuẩn bị và sẽ biến hòn đảo thành một vũ trụ huyền diệu đồng
thời đưa mọi người đến điểm cao trào tráng lệ với lễ bế mạc.

Ảnh: Société du parc Jean-Drapeau

Buổi hòa nhạc miễn phí “Love is Love” này sẽ mang đến cơ
hội trải nghiệm khoảnh khắc hoành tráng và kỳ diệu, đánh
dấu cảm thán hoành tráng cuối cùng cho 11 ngày hoạt động
của WorldPride.

Hơn một nửa trong số 274 triệu người nói tiếng Pháp trên
khắp thế giới sống ở Châu Phi, lục địa được coi là nghèo
nhất hành tinh và nơi có thực tế dân số LGBTQ+ phải đối
mặt bị thù ghét nhất. Ba mươi hai quốc gia châu Phi vẫn
hình sự hóa đồng tính, trong ba khu vực tài phán của châu
Phi, người đồng tính vẫn bị trừng phạt bằng tử hình. Cần lưu
ý rằng Liên Hợp Quốc dự đoán vào năm 2050, lục địa Châu
Phi sẽ có mức tăng dân số cao nhất và sẽ chiếm một phần
ba dân số thế giới. Tổ chức InterPride phải sẵn sàng phát
triển trong khu vực này, mặc dù chỉ có một vài thành viên
của tổ chức trong khu vực.

WorldPride Montréal 2023
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Kế Hoạch Kinh Doanh và Tiếp Thị
NGÂN SÁCH
WORLDPRIDE ĐÃ CẬP NHẬT

MỘT THÀNH PHỐ ĐÁNG TỰ HÀO
Hàng năm, khi màn đêm buông xuống, Montréal được chiếu
sáng bằng những màu sắc của cầu vồng. Một số tòa nhà và
biểu tượng kiến trúc của thành phố có màu đỏ, cam, vàng,
xanh lá cây, xanh dương và tím và khung cảnh này sẽ vẫn
được duy trì vào năm 2023! Khi quý vị hạ cánh ở Montréal,
sân bay sẽ tỏa sáng với màu sắc của WorldPride 2023.

Ảnh : Ville de Montréal

Một thành phố sắc màu cầu vồng

Ảnh: Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

Tỷ giá tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2019 Tỷ Giá | EURO: 0,680637 USD: 0,763332

Doanh Thu
Tài chính công

2020*

2022*

TỔNG EURO

TỔNG USD

340.000

3.000.000

3.571.000

2.430.555

2.725.859

Québec

113.750

100.000

400.000

3.750.000

4.363.750

2.970.130

3.330.990

25.500

40.000

220.000

1.500.000

1.785.500

1.215.277

1.362.929

36.000

54.000

170.000

Montréal
Đối tác tư nhân

2.250.000

2.510.000

1.708.399

1.915.963

Đăng ký, gây quỹ

450.000

450.000

306.287

343.499

Bán hàng tại chỗ

750.000

750.000

510.478

572.499

Hội nghị và những mục khác
Quảng cáo, khuyến mãi, độ thị kiến (hiện vật)

-

-

100.000

500.000

600.000

408.382

457.999

33.000

58.000

180.000

2.000.000

2.271.000

1.545.727

1.733.527

1.100.000

1.100.000

748.701

839.665

15.300.000

17.401.250

11.843.935

13.282.931

Đóng góp nhận được bằng hàng hóa và dịch vụ

Ảnh: Jean-François Perrier

TỔNG CAD

180.000

259.250

432.000

1.410.000

*Các phần của ngân sách Montréal Pride được phân bổ một phần cho WorldPride vào năm 2020, 2021 và 2022

Ảnh: Moment Factory

Chi Phí

2020*

2021*

2022*

TỔNG, CAD

TỔNG, EURO

TỔNG, USD

98.000

174.800

377.600

2.200.000

2.850.400

1.940.088

2.175.802

Cơ sở vật chất, quản lý hoạt động

36.860

65.960

72.000

1.800.000

1.974.820

1.344.136

1.507.443

Tiếp thị và quảng cáo

72.000

105.000

136.000

1.900.000

2.213.000

1.506.250

1.689.254

Quỹ tiếp cận - WorldPride 500

10.000

15.000

Hội nghị và những mục khác
Lệ phí hành chính
Quảng cáo, khuyến mãi, độ thị kiến (hiện vật)

20.000

1.500.000

1.545.000

1.051.584

1.179.348

600.000

3.200.000

3.800.000

2.586.421

2.900.662

10.440

933.000

943.440

642.140

720.158

9.390

13.240

13.960

367.000

403.590

274.698

308.073

33.000

58.000

180.000

2.000.000

2.271.000

1.545.727

1.733.527

1.100.000

1.100.000

748.701

839.665

300.000

300.000

204.191

229.000

15.300.000

17.101.250

11.639.743

13.053.931

Phân phối lại hàng hóa và dịch vụ
Ảnh: Banque de Montréal

2023

Nhân lực

Chương trình và văn hóa
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2023

51.000

TỔNG

Ảnh: Moment Factory

2021*

Canada

Giải Đấu Thể Thao
TỔNG

259.250

432.000

1.410.000

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023

27

Dễ dàng đến

Sân Bay Quốc Tế YUL Montréal-Trudeau

Đóng vai trò là cửa ngõ đến Bắc Mỹ cho khách du lịch quốc tế, Montréal sẽ tạo tiền
đề cho sự thành công bằng cách mở ra những trải nghiệm mới và kích thích trao đổi
cho người tham dự và du khách, cũng như thúc đẩy sự tham dự với sự hấp dẫn đã
được chứng minh là điểm đến thú vị và thân thiện.

19.428.143 HÀNH KHÁCH TRONG NĂM 2018 - 151 ĐIỂM ĐẾN TRỰC TIẾP

Với lịch sử bảo vệ các quyền cho LGBTQ+, nổi
tiếng là một điểm đến hàng đầu, các cộng đồng
LGBTQ+ địa phương năng động và có liên kết
cũng như đặc tính quốc tế của thành phố này:
Montréal là địa điểm hoàn hảo để tổ chức
WorldPride 2023.

91 DESTINATIONS IN THE WORLD (excluding Canada and the United States)

31 CANADIAN DESTINATIONS

29 DESTINATIONS IN THE UNITED STATES

SCHEDULED (30)
Bagotville, QC
Baie-Comeau, QC
Bathurst, NB
Calgary, AB
Charlottetown, PE
Chibougamau, QC
Edmonton, AB
Fredericton, NB
Halifax, NS
Hamilton, ON
Kuujjuaq, QC
Kuujjuarapik, QC
La Grande, QC
Moncton, NB

SCHEDULED (26)
Atlanta, GA
Baltimore, MD
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL
Dallas/Fort Worth, TX
Denver, CO
Detroit, MI
Fort Lauderdale, FL
Hartford, CT
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
Minneapolis/St. Paul, MN

Mont-Joli, QC
Mont-Tremblant, QC
Ottawa, ON
Québec City, QC
Rouyn-Noranda, QC
Sept-Îles, QC
St. John, NB
St. John’s, NL
Toronto (Billy Bishop), ON
Toronto (Pearson), ON
Val-d’Or, QC
Vancouver, BC
Victoria, BC
Windsor, ON
Winnipeg, MB
SUMMER (1)
Magdalen Islands, QC
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Newark, NY
New York (JFK), NY
New York (LGA), NY
Orlando (International), FL
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Raleigh, NC
San Francisco, CA
Washington (Dulles), DC
Washington (Reagan), DC
WINTER (3)
Fort Myers, FL
Tampa, FL
West Palm Beach, FL

WINTER (24)
Acapulco, Mexico
Aruba, Aruba
Bridgetown, Barbados
Cartagena, Colombia
Curaçao, Netherlands-Antilles
Freeport, Bahamas
Huatulco, Mexico
Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico

Lyon, France
Málaga, Spain
Mexico City, Mexico
Montego Bay, Jamaica
Munich, Germany
Panama City, Panama
Paris (CDG), France
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Port-au-Prince, Haiti
Providenciales, Turks and Caicos
Puerto Plata, Dominican Republic
Puerto Vallarta, Mexico
Punta Cana, Dominican Republic
Reykjavik, Iceland
Roatan, Honduras
Samana, Dominican Republic
San Salvador, Bahamas
Santa Clara, Cuba
Shanghai, China
St-Pierre, St-Pierre-et-Miquelon
Tokyo, Japan
Tunis, Tunisia
Varadero, Cuba
Vienna, Austria
Zurich, Switzerland
Liberia, Costa Rica
Managua, Nicaragua
Manzanillo, Cuba
Mazatlan, Mexico
Nassau, Bahamas
Rio Hato, Panama
Saint Lucia, Saint Lucia
San Andres Island, Colombia

SUMMER (19)
Athens, Greece
Barcelona, Spain
Basel-Mulhouse, Switzerland
Bordeaux, France
Dublin, Ireland
London (Gatwick),
United Kingdom
Madrid, Spain
Marseille, France
Nantes, France
Nice, France
Paris (Orly), France
Ponta Delgada, Portugal
Porto, Portugal
Prague, Czech Republic
Rome, Italy
Tel Aviv, Israel
Toulouse, France
Venice, Italy

San José, Costa Rica
San José del Cabo, Mexico
San Juan, Puerto Rico
San Salvador, Salvador
Santiago, Cuba
Santo Domingo,
Dominican Republic
São Paulo, Brazil
St. Marteen, Netherlands-Antilles

Lễ Kỷ Niệm Lần Thứ 20:
Ngày Quốc Tế Chống Kỳ Thị
Người Đồng Tính và Người
Chuyển Giới
Phiên bản đầu tiên của Ngày Quốc Gia Chống Kỳ Thị Người
Đồng Tính được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 năm 2003. Sự
kiện hàng năm này do Fondation Émergence thiết lập và
sau đó trở thành Ngày Quốc Tế Chống Kỳ Thị Người Đồng
Tính và Người Chuyển Giới (IDAHOT). World Outgame
Lần Thứ Nhất năm 2006 đã lập ra và áp dụng Tuyên Bố
Montréal vào năm 2006. Tuyên Bố yêu cầu Liên Hợp Quốc
và tất cả các tiểu bang công nhận ngày 17 tháng 5 là ngày
Quốc Tế Chống Kỳ Thị Người Đồng Tính, và hiện nay, ngày
này được kỷ niệm ở mọi nơi trên thế giới.

Thiết Kế Đồ Họa: Cabana Séguin

• scheduled destinations
• seasonal destinations

SCHEDULED (48)
Algiers, Algeria
Amman, Jordan
Amsterdam, Netherlands
Antigua, Antigua-and-Barbuda
Beijing, China
Brussels, Belgium
Camagüey, Cuba
Cancún, Mexico
Casablanca, Morocco
Cayo Coco, Cuba
Cayo Largo, Cuba
Cozumel, Mexico
Doha, Qatar
Fort-de-France, Martinique
Frankfurt, Germany
Geneva, Switzerland
Havana, Cuba
Holguin, Cuba
Istanbul, Turkey
La Romana, Dominican Republic
Lima, Peru
Lisbon, Portugal
London (Heathrow),
United Kingdom

Ảnh: Báo Cáo Thường Niên ADM năm 2017

Montréal

Thông Tin Chung

LÝ DO TỐT NHẤT ĐỂ CHỌN
MONTRÉAL!

Cuộc Tuần Hành/Diễu
Hành Montréal Pride
Lần Thứ 40
Năm 2023 sẽ đánh dấu Cuộc Tuần Hành/Diễu Hành Pride
Lần Thứ 40 tại Montréal. Cuộc Tuần Hành Pride đầu tiên tại
Montréal chỉ quy tụ được 52 người tham gia.

Montréal, Québec và Canada nói chung
cũng có những kỷ lục ấn tượng về tiến bộ
xã hội và pháp lý trong nhân quyền của
LGBTQ+

Đa văn hóa và đa ngôn ngữ
Montréal là thành phố sử dụng dễ dàng
tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác, nơi coi sự đa
dạng là một thế mạnh, và nơi chấp nhận sự khác biệt văn
hóa, nền tảng, định hướng và giới tính là một phần của cuộc
sống hàng ngày.

Sức mạnh tổng hợp
Một trong những nhân tố trọng yếu dẫn đến
sự thành công của Montréal chính là mối quan hệ chặt chẽ
trải qua nhiều thăng trầm của chính phủ, ngành du lịch địa
phương cũng như những cộng đồng chính thống và cộng
đồng doanh nghiệp LGBTQ+. Montréal thúc đẩy một cộng
đồng địa phương năng động với những hiệp hội nghề nghiệp
LGBTQ+, các nhóm nhân viên và nhóm ủng hộ xã hội vì sự
công bằng pháp luật và xã hội, sự công bằng ở nơi làm việc
và để tạo các cơ hội kinh tế và xã hội cho thành viên của
cộng đồng LGBTQ+ nói riêng và cả xã hội nói chung.

Ngân sách được xác nhận
Chúng tôi rất hân hạnh xác nhận rằng ba
cấp chính quyền (liên bang, tỉnh và thành phố) đã cam
kết hỗ trợ tài chính cho WorldPride 2023 ở Montréal. Bên
cạnh đó, hầu hết những đối tác tư nhân, ví dụ như TD Bank
Group, Casino de Montréal, Tourisme Montréal, Molson,
Québecor và Fugues, đều rất nhiệt tính hỗ trợ cho việc tổ
chức WorldPride 2023. Gần 60% ngân sách cho năm 2023
đã được xác nhận.

Giá cả phải chăng và quyến rũ
Montréal xếp hạng khá cao trên thang điểm
giá cả phải chăng, ít đắt đỏ hơn New York, Paris, Boston,
Berlin hay Los Angeles. Montréal cũng ít đơn đỏ hơn các
thành phố chính ở Canada. Montréal đem lại hương vị Châu
Âu với khuynh hướng đô thị có sức lôi cuốn một cách lạ
thường. Từ Village LGBTQ+ nổi tiếng, với nhiều cảnh sắc biến
ảo gồm các nhà hàng, câu lạc bộ đêm, cửa hàng, cho đến
Old Montréal lịch sử, và trung tâm thành phố nhộn nhịp,
người tham gia WorldPride 2023 chắc chắn sẽ thích sự pha
trộn đa dạng giữa phong cách thành phố lớn và sự hiếu
khách của thị trấn nhỏ.
Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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Thông Tin Chung

Ảnh: Michel Gagnon

Ảnh: Freddy Arciniegas

Ảnh: Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Ảnh: Tourisme Québec

CÁC YẾU TỐ MỚI
Chương trình tài trợ: WorldPride 500

Khả năng tiếp cận

Với mong muốn biến WorldPride 2023 trở thành một hội nghị quy mô quốc tế phản
ánh đúng thực tế của các gia đình của chúng tôi từ tất cả các châu lục, chúng tôi sẽ
trao tặng 1,5 triệu CAD quỹ học bổng và đoàn kết.

// Thông dịch viên LSQ và ASL sẽ có
mặt trong hầu hết các sự kiện của
chúng tôi: bao gồm Hội Nghị, các
chương trình và nhiều hoạt động
miễn phí khác

Một ủy ban tuyển chọn độc lập sẽ trao những học bổng này chủ yếu cho những
người sống tại các vùng lãnh thổ có sự thù địch đối với cộng đồng LGBTQ+, cũng như
đối với những người làm việc trong các tổ chức Pride nhỏ và/hoặc có ngân sách hạn
chế ngăn cản sự tham gia của họ.
Mọi người sẽ có cơ hội tham gia phiên bản WorldPride này, một phiên bản sẽ làm
nổi bật tất cả các thực tế bằng cách thể hiện quan điểm với mọi người, biến phiên
bản 2023 thành một sự kiện toàn cầu thực sự.

// Khu vực xe lăn dành cho người
khuyết tật ở trước các sân khấu.
// Nhà vệ sinh có thể sử dụng tại tất
cả các địa điểm lễ hội
// Khu vực taxi có thể ra vào đón và
trả khách tại Parc des Faubourgs
// Hai khu vực xe lăn có thể ra vào
dọc theo tuyến đường Diễu Hành
// Một buồng thông tin để tìm hiểu thêm về các chủ đề giao thoa, khuyết tật và
QTBIPOC
// Ba không gian an toàn dành cho: thanh niên, QTBIPOC và người song linh
// Chương trình được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và
nhiều ngôn ngữ khác
// Hội thảo về bình đẳng tư duy
// Ngày thiếu nhi

Công Viên WorldPride

// Dịch vụ giữ trẻ miễn phí tại địa điểm chính của chúng tôi

Ảnh: Eva Blue

Ảnh: SAT - Eva Blue
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Ảnh: Tourisme Montréal - Stéphan Poulin

// Tiếp cận việc làm cho người già và người khuyết tật
Một công viên xinh đẹp với 72 cây
đại diện cho những quốc gia chịu ảnh
hưởng của luật đồng tính và chuyển
giới. Một công trình nghệ thuật tuyệt
vời, tượng trưng cho hy vọng của
chúng tôi về một thế giới tốt đẹp hơn,
đứng hiên ngang ở chính giữa công viên.

Lễ hội xanh

// Chương trình được thực hiện với sự cộng tác với các tổ chức nữ quyền và đa dạng.
Các chủ đề chính: bao hàm, đa dạng, cam kết

Đấu Thầu Niềm Tự Hào Thế Giới Montréal 2023
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Chính Quyền Canada

THƯ GIỚI THIỆU
Chính Quyền Québec

Thành Phố Montréal

Gouvernement du Québec
Cabinet du premier ministre
Gouvernement du Québec
COURTESY
TRANSLATION
Cabinet du premier ministre

Québec, le 27 mars 2019
Québec,City,
le 27March
mars 2019
Québec
27, 2019

Le
8 avril
2019
April
8, 2019

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
UNITED
STATES

April 10, 2019

Dear Friends:
It gives me great pleasure to support Montreal’s bid to host
WorldPride 2023.
I am very pleased that you are considering holding this festival in
our country, and I am confident that every effort will be made to ensure participants
have wonderful time. I hope that Canada, a staunch advocate for equality and for
protecting the rights of LGBTQ2 individuals throughout the world, will have the
honour of welcoming this prestigious, internationally renowned event once again.
On behalf of the Government of Canada, I wish you all the best for a successful
conference.
Sincerely,
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Greetings,
Bonjour,
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Montréal est donc incontestablement un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Le WorldPride
Yours
sincerely,y connaîtrait sans aucun doute un succès retentissant. J’espère que nous aurons le
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée.
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l’expression de ma considération distinguée.
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Premier
of Québec,
Le premier ministre du Québec,
Le premier ministre du Québec,
François Legault

The Right Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P
Prime Minister of Canada

François Legault
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Montréal is also well positioned for major events being held here. The City fully demonth
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In conclusion, rest assured that the organization of this major gathering will benefit from
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Nous serions particulièrement honorés d’être la première ville francophone
welcome
the WorldPride.
à recevoir le World Pride.
Please accept, Mr. Vice President, the expression of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

March 26, 2019
Mr. Éric Pineault
Founding President
Montréal Pride
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal, Québec H1V 1X6
Dear Mr. Pineault,
On behalf of Tourisme Montréal, I’m delighted to invite InterPride to host WorldPride 2023 in Montréal,
ranked ﬁrst in the Americas for interna�onal associa�ve mee�ngs.
Uniquely posi�oned at the crossroads of Europe and North America, and home to cultural communi�es
from around the globe, Montréal has a rich tradi�on of embracing and fostering diversity – as evidenced
by our long history at the forefront of the LGBTQI journey towards acceptance and equality.
Here in Montréal, the LGBTQI community is celebrated as a vibrant force that is woven into our DNA. As
such, we at Tourisme Montréal are proud to support this World Pride bid led by Fierté Montréal, the
largest organiza�on of its kind in the French-speaking world, and a powerful advocate for sexual and
gender diversity not only locally, but globally as well.
Every year, Fierté Montréal hosts an excep�onal pride fes�val a�ended by nearly 2.7 million people from
here and abroad. No doubt these revellers are drawn here by the safe environment oﬀered to all visitors,
as well as the city’s fes�ve atmosphere and its rich oﬀering in terms of food, culture, nightlife, sports,
shopping, architecture and outdoor ac�vi�es.
Beyond the city’s appeal, our bid also features a ﬁrst-rate team that is eager to assist you with a range of
services, a vast choice of promo�onal material, and ﬁnancial aid to build a�endance. We’ll be working
closely with you to ensure that your event runs smoothly from start to ﬁnish, guiding you through our vast
accommoda�on oﬀering and choice of venues, all conveniently and centrally located.
As a long-standing host of many LGBTQI events, Montréal looks forward to welcoming World Pride 2023
as an opportunity to once again showcase this extraordinary community.
Sincerely yours,

François Legault

Québec
Secteur 100, 4e étage
875,
Grande Allée Est,
Québec
Québec
(Québec)
G1R 5R8
Secteur 100,
4e étage
Téléphone
418 643-5926
875, Grande: Allée
Est,
Télécopieur
: 418 G1R
643-3924
Québec (Québec)
5R8
Téléphone : 418 643-5926
Télécopieur : 418 643-3924
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Monsieur Jean-Sébastien Boudreault
Vice-président
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6

Tourisme Montréal
Ảnh : Martin Girard | ShootStudio.ca

THƯ GIỚI THIỆU

Thư Giới Thiệu

Montréal
770, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage
Montréal
Montréal(Québec) H3A 1G1
Téléphone
: 514 873-3411
770, rue Sherbrooke
Ouest, 4e étage
Télécopieur
: 514 873-1763
Montréal (Québec)
H3A 1G1
Téléphone : 514 873-3411
Télécopieur : 514 873-1763

Valérie Plante

Yves Lalumière
President and Chief Execu�ve Oﬃcer
Tourisme Montréal

Hôtel de ville · 275, rue Notre-Dame Est · Montréal (Québec) · H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@ville.montreal.qc.ca
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THƯ GIỚI THIỆU

Fondation Émergence

Air Canada

ou la création d’événements d’affaires. Il est indéniable que la grande qualité d’organisation,
Phòng
Thương Mại LGBT Québec
le professionnalisme et la probité de Fierté Montréal sont intimement liés au succès de nos lien.

SDC du Village (Hiệp Hội Thương Gia Village)

Pour ces raisons, et bien plus encore, c’est avec grand intérêt et enthousiasme que la Chambre
de commerce LGBT du Québec manifeste son appui à la candidature de la ville de Montréal
comme hôtesse du WorldPride 2023.
Je reste disponible s’il y a quoi que ce soit à ce sujet et vous souhaite, Madame, Monsieur, une
excellente journée.

InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611

Fondation Émergence
Montreal, May 5th 2019

Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
Dear members of the WorldPride Committee,
We at Fondation Émergence hereby wish to express our support of the submission by the Montréal Pride
Festival to have the City of Montréal host the 2023 WorldPride event occurring from August 10th to
August 20th.
Fondation Émergence is a non-profit organization created in Montreal in 2000. It’s mission is to educate,
inform and raise public awareness about the realities of people from sexual and gender diversity
communities. Fondation Émergence accomplishes this mission through various programs, including the
International Day Against Homophobia and Transphobia, which it initiated in 2003, and continues to
organize every year, mainly by creating and broadcasting of an awareness-raising campaign on the
international scene.
2023 will be the 20th anniversary of the International Day Against Homophobia and Transphobia.
Organizing WorldPride 2023 in Montreal to honor this anniversary in the city where this Day was born
would be a powerful symbol to highlight the progress of the last 20 years and the challenges that still
remain.
Based
on thethe
above,
it is with
and excitement
we at Fondation
Émergence
wishand
to
Since 2007,
Montréal
Prideintense
Festivalinterest
has promoted
the rightsthat
of LGBTQ+
communities
in Montreal
assert
our support
for the richness
City of Montréal’s
to host the
2023 WorldPride
event.
celebrated
their cultural
and socialbid
advances.
Montréal
Pride Festival
has been a partner of
Fondation Émergence and the International Day Against Homophobia and Transphobia from the
Should
youThis
haveorganization
any questions,
please
feel
freeyear
to contact
me.
beginning.
gives
a voice
each
to organizations
such as Fondation Émergence so they
can address issues that are often overlooked or unknown from the public. In our case, Montréal Pride
Please
my best
regards, to bring visibility to LGBT seniors’ issues, as part of our program Aging
Festivalaccept
supports
our initiatives
Gayfully.
Yours, in Pride
Montréal Pride Festival has now become the largest Pride celebration in Canada as well as across the
Francophone world. Moreover, every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has
traveled to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
Laurent
Breault,
criminalized
and rejected by society. We are convinced that the organizational expertise and the
General
Manager
of Fondation
Émergencein Québec and internationally, will enable the organization and
community
network
of this organization,
holding of a WorldPride based on global participation and collaboration.
Fondation Émergence inc.
C.P. 55510 Centre Maisonneuve, Montréal (Québec) H1W 0A1
Téléphone (438) 384-1058
www.fondationemergence.org
courrier@fondationemergence.org
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Fièrement vôtre,

Montréal, le 22 avril 2019
Steve Foster | Président | 514 462 8967 | presidence@cclgbtq.org
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Montréal, le 22 avril 2019
Houston, TX 77021-1611
PAR COURRIEL : info@interpride.org
Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
English version following
Dear Madam:
Dear Sir:
OBJET : Appui à la candidature de la ville de Montréal pour WorldPride 2023
We at Quebec LGBT Chamber of Commerce hereby wish to express our support of the
Madame,
submission by the Montréal Pride Festival to have the City of Montréal host the August 10 to 20,
Monsieur,
2023 WorldPride event.
such actions despite the risks involved, we believe that this expertise will help in the organization
Par WorldPride
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candidature soumise
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de Montréal l’hôtesse
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international
gay, WorldPride
bisexual, and
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business
Quebec
and to promote the
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WorldPride,
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2023.
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involve
them
in the
process of planning
and the program
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success of its members
recognition
socio-economic
and governmental
circles.
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Over
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The largest
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Québec
et
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la
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de
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membres
ainsi
que
leur
reconnaissance
auprès
des
events.
It isofundeniable
that the
quality
of organization,
professionalism
and probityworld
of pride
gathering
the communities
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sexual
and gender
diversity (SGD)
in the Francophone
milieux socioéconomiques
et gouvernementaux.
Montreal
are on
intimately
linked
to the
success
our link. of hope for people living in LGBTQ+
works locally
a daily basis
while
serving
as of
a beacon
hostile regions of the globe. Having now become the largest Pride celebration in Canada as
Depuis 2007, à l’initiative des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG), le festival
well as across the Francophone world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to
Fierté on
Montréal
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impliqué
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organismes
LGBTQ+
québécois
et a su
st Annual InterPride
Based
thetype
above,
and much
more,
is with
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organize
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of event.
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organized
31excitement
développer
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et wish
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souvent
LGBT
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of Commerce
to Canadian
assert
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foritsthe
City of
Montréal’s
bid
toinhost
the
Conference
in 2013
and the first-ever
Pride and
International
Conference
2017.
invisibilisées.
Maintenant
2023
WorldPride
event. devenue la plus grande célébration de la Fierté au Canada et de
toute la francophonie, le festival Fierté Montréal a non seulement le réseautage nécessaire,
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled internationally to
mais détient
également
l’expertise pertinente
de ce type d’événement, ayant
Should
have
anythat
questions,
freeàtol’organisation
contact
the
undersigned.
regionsyou
of the
world
remain please
hostile feel
to communities
of the
sexual
and gender diversity (SGD)
notamment organisé de main de maître la 31e conférence annuelle InterPride en 2013 ainsi que
to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
la
toute
première
Fierté
canadienne
et
sa
conférence
internationale
en 2017.
Please
accept
my
sincere by
best
regards,
criminalized
and
rejected
society.
Montréal Pride has thus collaborated in Ukraine, Kenya,
Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being the only Pride organization committed to
À l’échelle
internationale, une délégation de Fierté Montréal se déplace chaque année et ce,
Yours,
in Pride
depuis 2012, en terrain hostile aux communautés de la DSG afin de soutenir et d’encourager les
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC
mouvements de Fierté dans ces régions où l’homosexualité est encore à ce jour criminalisée ou
372, rue Sainte-Catherine Ouest, B.303-3, Montréal (Québec) H3B 1A2
socialement
rejetée.
ont travaillé en collaboration avec l’Ukraine, le Kenya, la Pologne, l’Inde,
cclgbtq.org
| 514
462 8967Ils
| info@cclgbtq.org
la Serbie,
la |
Lettonie
et le
Cameroun.
Montréal étant la seule organisation agissant en ce
Steve
Foster
Président
| 514
462 8967Fierté
| presidence@cclgbtq.org
sens malgré les risques impliqués, nous sommes convaincus que cette expertise distincte
collaborera à l’organisation et la tenue d’un WorldPride fondé sur la participation et la
collaboration mondiale. La tenue du WorldPride 2023 à Montréal contribuera ainsi à donner une
voix aux organismes internationaux de toute ampleur et à permettre à ceux-ci de s’impliquer
concrètement lors de son élaboration et de son déroulement.
Au cours des années, la CC-LGBT-Q a eu le plaisir de collaborer avec Fierté Montréal Pride à
plusieurs occasions tant au niveau de la promotion de l’événement que dans la participation
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC

Montréal, April 16, 2019
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611
VIA E-MAIL: info@interpride.org
Object:

Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the
2023 WorldPride

Dear Madam:
Dear Sir:

and gender diversity (SGD) to support and encourage local Pride organizations in areas
where homosexuality remains criminalized and rejected by society. Montréal Pride has
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
We at the Montréal Gay Village
wish to
express our
support oftothe
submission
thehereby
only Pride
organization
committed
such
actions despite the risks involved, we
by the Montréal Pride Festivalbelieve
to havethat
the this
City expertise
of Montréal
theinAugust
10 to 20, of a WorldPride event that
willhost
help
the organization
2023 WorldPride event.
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
Montréal
contribute
to providing
a voice to in
international
organizations of all sizes
and gender diversity (SGD) to in
support
andwill
encourage
local
Pride organizations
areas
The Montréal Gay Village is one involve
of the most festive
and celebrated
in the
world.
It
in the process
of planning
andPride
the program
itself.
where homosexuality remainsand
criminalizedthem
and rejected
by society.
Montréal
has
welcomes yearly thousands of LGBT and gay-friendly tourists from all over the world.
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
The motto is: enjoy the diversity
all its beauty
and…
have
a gay old
time!
Its main
As ainlong-term
partner
of the
Montréal
Pride
Festival,
we are committed to support this
the only Pride organization committed
to such
actions
despite
the risks
involved,
we
artery is converted into a pedestrian
zone
during
the summer months and is aligned
initiative
any
way possible.
believe that this expertise will
help inin the
organization
of a WorldPride event that
with about 60 terraces to enjoy food and drinks under the famous colors ball canopy
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
that made Montréal’s Village known
the world,
which interest
a new concept
is
Based around
ona the
above,
it isand
withfor
intense
that we at the Montreal
in Montréal will contribute to providing
voice
to international
organizations
ofand
all excitement
sizes
being developed for 2020. TheGay
Village
also wish
hoststoAIRES
LIBRES,
a public art exhibition
assert
our support
and involve them in the process
of Village
planning
and the
program
itself. for the City of Montréal’s bid to host the 2023
where you can further exploreWorldPride
the collective
imagination.
event.
As a long-term partner of the Montréal Pride Festival, we are committed to support this
Since 2007, at the initiative of Montréal’s LGBTQ+ communities, the Montréal Pride
initiative in any way possible. Should you have any questions, please feel free to contact me.
Festival has promoted their rights and celebrated their cultural richness and social
advances. The largest gathering ofPride,
the communities of sexual and gender diversity
Based on the above, it is withWith
intense interest and excitement that we at the Montreal
(SGD) in the Francophone world works locally on a daily basis while serving as a
Gay Village wish to assert our support for the City of Montréal’s bid to host the 2023
beacon of hope for people living in LGBTQ+ hostile regions of the globe. Having now
WorldPride event.
become the largest Pride celebration in Canada as well as across the Francophone
world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to organize this type of
Should you have any questions, please feel free to contact
me.
event. It notably and successfully organized the 31st Annual InterPride Conference in
2013 and the first-ever Canadian Pride and its International Conference in 2017.
With Pride,
Yannick Brouillette
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled
CEO
internationally to regions of the world that remain hostile to communities of the sexual
/…2
Phone: +1 514 529-1168
Email: dg@sdcvillage.com
Yannick Brouillette
CEO
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