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Uvod
24. aprila 2009, ob petindvajseti obletnici LGBT gibanja v 
Sloveniji, smo se takrat mlade_i aktivistke_i in kulturne_i 
delavke_ci v klubu Tiffany in klubu Monokel odločile_i, da 
kluboma dodamo priimek – Kulturni center Q. S tem smo jasno 
izrazile_i našo namero, da kluba na Metelkovi postaneta še več 
kot le »party plac«, kot ga je dojemalo naše takratno občinstvo. 
Navdihujoč se nad našimi predhodnicami_ki smo program 
klubov usmerile_i v gojišče LGBT+ kulture s poudarkom na 
predstavljanju, ustvarjanju in refleksiji LGBT+ umetniških 
praks. Predvsem tistih umetniških praks, ki so se v prejšnjem 
stoletju oblikovale okoli klubskih prostorov LGBT+ skupnosti. 

Kulturni center Q se je skozi desetletje spreminjal, krčil in 
širil, Monokel je odstopil, pridružile_i pa so se mu nove_i 
ustvarjalke_ci in kulturnice_ki. Vzpostavile_i smo stalno 
uprizoritveno produkcijo, na plesišče lansirale_i nove DJe, se 
redno srečevale_i ob prebiranju literarnih del, vzpostavile_i 
celotedenski kulturni in socialni program in predvsem uživale_i 
v raziskovanju in ustvarjanju bogate LGBT+ kulture.

V tem obdobju smo se trudile_i, da Kulturni center Q / klub 
Tiffany vzpostavimo kot kulturni in skupnostni center ter 
projektni prostor za LGBT+ umetnost, kulturo in druženje. 
Prostor v katerem se LGBT+ osebe lahko počutijo varne 
in svobodne, predvsem pa vzpostavljajo svojo skupnost. 
Podobno pa je Kulturni center Q / klub Tiffany prostor, v 
katerem smo se povezovale_i me_i, ekipa, ki je ustvarjala 
program in urejala prostor. Za mnoge od nas je to prostor, kjer 
so nastajala nova prijateljstva in v katerem smo spoznale_i 
neverjetno število oseb v LGBT+ skupnosti in širše. Nikoli pa 
si nismo predstavljale_i, da bomo v desetih letih uspešne_i v 
razvoju, kot ga vidimo danes. Prostora za izboljšave je veliko, 
tega se popolnoma zavedamo. Prav tako je pred nami, kot tudi 
samo LGBT+ skupnostjo, veliko novih izzivov. Vendar pa smo 
na svoje delo v teh desetih letih ponosne_i. Ponosne_i, da je 
iz začetne vizije in navdušenja ekipe nastal skupnostni center, 
ki poleg vlaganja v program in povezovanja energijo vlaga 
tudi v zaposlovanje LGBT+ oseb in vključevanje mladih, ki jih 
zanimata LGBT+ kultura in skupnost.

Na straneh pred vami smo zbrale_i dogodke, ki so se zvrstili 
v tem obdobju, in med njih vstavile_i krajše vtise, ki izražajo 
občutja ekipe, ki je ustvarjala program v zadnjih desetih letih.

Hvala vsem, ki ste v tem obdobju sodelovale_i z nami, 
obiskovale_i Kulturni center Q / klub Tiffany in z nami 
soustvarjale_i prostor svobode.
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Avtonomnost, solidarnost 
in svoboda v kulturi
Težko je pisati o desetih letih delovanja Kulturnega centra Q. Zelo težko najdem vstopno točko, ter 
v kratkem tekstu pred vami predstavim, kaj vse mi pomeni. Nikakor ni le prostor kluba Tiffany, kjer 
se je vse skupaj začelo. Je pa ključnega pomena. Prav ta prostor umeščen v Avtonomnem kulturnem 
centru Metelkova mesto, je tisti, ki nam je omogočil vse te dogodke, ki so nanizani na straneh pred 
vami. Prostor so nam zaupali starejši aktivisti, na nas pa je bilo, da ga ponovno zamislimo in razvijemo. 
Za mlado ekipo je so bili to kar veliki čevlji, kar smo spoznavali iz dogodka v dogodek. Kako razviti 
svojo lastno identiteto v razmerju do starejših aktivistov? Kako se profilirati do drugih organizacij in 
klubskih prostorov, ter mogoče še najpomembneje, kako ustvariti program, ki bo všeč občinstvu? 
Izziv je bil še toliko večja ob spoznanju, da sta LGBT kluba na Metelkovi pravzaprav edina klubska 
prostora v Sloveniji, ki do danes, s krajšimi prekinitvami delujeta že 25 let in ju vodijo LGBT osebe za 
LGBT osebe? V tistem trenutku nismo zmogli odgovoriti na vsa ta vprašanja, ki so namesto odgovorov 
porajala le nova vprašanja. Odgovor se je skrival v praksi, za katero je bil ključen pojem avtonomnost. 
Razviti smo morali svoja načela delovanja, ki so nam v prvi vrsti omogočila avtonomno delovanje in 
v drugi postavila okvirje za zadovoljitev potrebe po izražanju našega pogleda na svet, ter naše lastne 
ustvarjalnosti. 

Naključje in medosebna naklonjenost sta pripomogla k temu, da se je v prostoru oblikovala ekipa, ki 
jo je povezovala ljubezen do LGBT kulture in občudovanja  njenih mnogih obrazov. Vsakega od nas je 
sicer odlikovala nekoliko večja naklonjenost do specifičnega pojava. Nekateri do klubskih dogodkov, 
drugi do performansa, tretji do literature, četrti do filmskih umetnosti, petja, aktivističnih družbenih 
akcij in še bi lahko našteval, pa ne bi zmogel našteti vseh teh zanimanj. Širina zanimanj je vodila 
do potrebe po vzpostavitvi sistema delovanja, ki bo zmožen v času in prostoru ponuditi podporo 
vsem tem dejavnostim. Pri oblikovanju programa nas je vodilo načelo odprtih vrat za ustvarjalke in 
ustvarjalce, ki pa so prostor še morali prepoznati za svoj. Na naših odrih se je tako že v tistih začetnih 
časih zvrstila množica kraljic preoblek, ki niso imele drugega prostora za prikazovanje svoje umetnosti, 
kaj šele za njeno piljenje. Za vsako umetnost izvajalec potrebuje prakso in izkušnje z občinstvom, 
da razvije nadaljnje strategije svojega uprizarjanja. V klubskih večerih so se povezovali performans, 
vizualna umetnost in glasba. Plesišče ima veliki pomen pri oblikovanju skupnosti, saj LGBT skupnost 
odlikujejo značilni okusi za plesno glasbo. V ekipi smo imeli že dosti izkušenih ustvarjalcev, ki so 
uspešno vlivali znanje v klubski program. Po drugi strani se je pojavila močna potreba po podpornih 
dejavnostih, ki bi LGBT kulturnim in umetniškim izrazom omogočile kontinuiran razvoj pod pogoji 
lastnimi LGBT kulturnim značilnostim. 

Podporni programi so morali upoštevati bogato zgodovino LGBT skupnosti in hkrati njeno 
zamolčanost v širši družbi. Na tem mestu moram omeniti, da čeprav je mnogo kulturnih institucij 
skrbelo za razvojne umetniške programe v svojih produkcijah, ni nobena izvajala  programe za LGBT 
osebe, z izjemo matičnega ŠKUCa, seveda. Celotna situacija je odvisna tudi od oseb, ki so na položajih 
moči in razpolagajo s sredstvi za razvoj umetniške in kulturne ustvarjalnosti. Za večino teh ljudi 
LGBT vsebine bodisi niso bile pomembne bodisi pri odpiranju teh tem občutijo določeno nelagodje. 
Verjetno se jim je, menim, da se večini še vedno, LGBT kulturna ustvarjalnost zdela tuja. Težko so jo 
vrednotili s čim več kot le kriterijem „manjšinske ustvarjalnosti“. Za nas pa je ta kultura pomenila nič 
manj kot človeka vredno življenje. Brez nje bi se počutili sami, izgubljeni in še huje – zatirani, kot se 
počuti mnogo ljudi, ki jim ni omogočeno svobodno uživanje kulture, s katero lahko osmislijo svoj 

svet, svoje boje, zgodovinske izkušnje in svojo identiteto. Iz te želje po afirmaciji lastne kulture so 
nastali različni programski sklopi. Razvili smo laboratorij za LGBT performativne umetnike, danes bolj 
znan kot Kabaret Tiffany. Kavarniške večere z odprtim odrom namenjenim predvsem mladim LGBT 
ustvarjalcem, ustvarjalkam in občinstvu, ki se morda ne počuti najbolje na klubskih zabavah. DJ tečaj 
za vse, ki so si želeli zvedeti več o ustvarjanju LGBT plesišča. Pod različnimi imeni so potekali filmski 
večeri, ustvarjalne in aktivistične delavnice. Ob tem smo ustvarili še mnogo programskih sklopov v 
katerih smo skrbeli, za refleksivno dejavnost oziroma bolje rečeno izgradnjo referenčnega sistema za 
vrednotenje in razumevanje LGBT skupnosti in njenih pojavnih oblik. 

Vse to ne bi bilo mogoče brez srčne odločitve vseh članov in članic ekipe za LGBT kulturo in skupnost. 
Brez zavestne odločitve o usmeritvi skupnih sredstev v kulturno in skupnostno produkcijo, brez 
mnogih dni in mescev prostovoljnega dela, solidarnosti in brez navdušenosti vse to, kar smo ustvarili, 
ne bi bilo mogoče. Vsem v ekipi se zahvaljujem za požrtvovalnost, toplino in prijateljstvo. Predvsem 
pa za vsa nepozabna doživetja in delo vloženo v dobrobit naslednjih generacij LGBT skupnosti v 
Sloveniji.

Jernej Škof

Manualna manipulacija s Kabarejem Tiffany, september 2016 I KCQ I foto: arhiv TP
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10 let
Dogodkov v KCQ

● Anonimno testiranje 121

● Caffe Queer 5

● Diskusije in pogovorni večeri 102

● Filmski in pogovorno-
      filmski večeri 118

● Izobraževanja in posveti 30

● Enodnevne in večdnevne 
       delavnice ter tečaji 211

● Kabaret Tiffany 13

● Kavarniški večeri in 
      družabni dogodki 212

● Koncerti 37

● Predavanja in predstavitve 43
● Literarni večeri 59

● Predstave, performansi in nastopi 188

● Razstave in instalacije 26

● Tiskani mediji 2

● Klubski večeri 776



7 8

V Kulturnem centru Q se zavedamo pomembnosti sodelovanj, tako na lokalni, nacionalni, 
mednarodni ravni kot tudi medresorsko. Brez povezovanj z različnimi organizacijami, društvi, 
iniciativami, kolektivi in posameznicami_ki bi težko bile_i to, kar smo. Zavedamo se, da je uspešno 
sodelovanje zelo pomembno za rast, širitev, napredek in boljše delo v prihodnje. Hkrati pa 
omogoča tudi vpetost v širše lokalne in družbene strukture, od alternativnih do LGBTIQ+, kulturnih 
in mladinskih. Tako smo v prvih desetletju delovanja veliko časa posvetile_i vzpostavljanju novih 
vezi, širjenju, izboljševanju in nadgrajevanju že obstoječih sodelovanj, povezovanj in delovanju 
tudi izven našega prostora. 

Sodelovanja z drugimi (po abecednem vrstnem redu):
15O, A-Infoshop, AKC Metelkova, Atelier Indevin, BiKoFe, Cafe Open, Channel Zero, Chilli Space, 
County Cunty, Danza Macabra, DIC Legebitra, Društvo Appareo, Društvo DIH, Društvo Grad Teater, 
Društvo Kvartir, Društvo lutkovnih ustvarjalcev, Društvo Parada ponosa, Društvo ŠKUC, Drveni 
Volley (Zagreb), Emanat, Erasmus ESN University Ljubljana, FPZ Z'borke, Gala hala, Galerija Alkatraz, 
Hostel Tresor, ImproŠke, Jalla Jalla, Javni zavod Mladi zmaji, Kamala in Katarina – Fullblissliving, 
Kampanja Čas je za, Klub Gromka, Kolektiv Bojler, Kolektiv CUF, Kolektiv Don't make new people, 
kolektiv Fem TV, Kolektiv Mimoza, kolektiv Sezam, Kralji ulice, KUD Apokalipsa, KUD Mreža, 
Lezbično-feministična univerza, Lastna soba, Lokalni umetnik, Lose Control, Medoti, Menažerija, 
Menza pri koritu, Mladinska mreža MaMa, Performans je, Protirasistična fronta brez meja, Radio 
Študent, Tango Pop, Via Negativa, Vstaja lezbosov, Vstajniške socialne delavke, Založba ŠKUC, Zavod 
Kru, Zavod Kitsch, Zavod pralnica, Zavod Voluntariat, Zavod TransAkcija, Zavod za produkcijo in 
promocijo elektronske glasbe PLC, Zavod za zabavo – ZZZ, Združenje DrogArt, YHD. 

Sodelovanje s festivali in projekti (po abecednem vrstnem redu):
25. let homo gibanja in 25. obletnica festivala Magnus, 30. obletnica LGBT gibanja v Sloveniji, 
35. obletnica LGBT gibanja v Sloveniji, Balkanski anarhistični sejem knjig BASK, Drum and Bass 
Konferenca, Festival LGBT filma, Festival migrantskega filma, Festival nevladnih organizacij LUPA, 
Festival Parada ponosa, Grounded (Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma), HUB 
Meeting, Lezbična četrt, Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, Mesto žensk, 
Mladinski teden, Nacionalni mesec skupinskega branja, Noč knjige, obeležitve IdaHoBiTa, obletnice 
AKC Metelkova mesto, Radio Študent, Sindikat odklonskih entitet, Stiropor, Transformacije, Živa 
književnost.

Tako kot se je širil Kulturni center Q, se je postopoma širila tudi ekipa. Osebe so prihajale in odhajale, 
vnašale motivacijo, prinašale sveže ideje in delovale z novih zagonom. Skupaj smo ustvarile_i nešteto 
ur prostovoljnega dela in ogromno prispevale k temu, da danes praznujemo 10 let delovanja.

Ekipa Kulturnega centra Q (Kluba Tiffany) (po abecednem vrstnem redu):
Alenka Spacal, Aljaž Kalčič, Andrej Uzar, Blaž Brumen, Dušan Pisič, Jan Vasiljević, Janez Kobal, 
Jasmina,  Jernej Škof (koordinator kluba Tiffany od 2007 naprej), Jessica Lima, Luca Skadi, Luka 
F., Maja Kraljič, Mateja Merkandel, Miha Bizjak, Miha Jereb, Mihael Topolovec, Olja Grubić, Polona 
Černič, Slavko Trivković, Snježana Košutič, Špela Bibič, Tadeja Pirih (koordinatorica ŠKUC-Kulturnega 
centra Q od 2010 naprej in kluba Monokel v 2010), Teja (koordinatorica kluba Monokel 2008 – 2009), 
Tilen Albreht, Tjaša Piškur, Vesna Lemaić in druge sodelavke_ci ter številne_i prostovoljke_ci.

Predstavitev antologije evropske lezbične poezije (sodelovanje Rdeče zore), 7. marec 2016 I KCQ I 
foto: Rebeka Bernetič

Sodelovanje in 
povezovanje ter ekipa

Gender Bender delavnica ironičnega preoblačenja, 9. september 2017 I KCQ I foto: Jasna Klančišar
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Delavnice:
• Kiparska, slikarska delavnica, april
• Izdelava plakatov za parado ponosa, junij
• Queer kiborgi, julij
• Genderfuck, predelava oblačil 
   (v sodelovanju s KED Smetumet), avgust
• Genderfuck, drag king delavnica in foto sešn 
   z Mojco Pišek, avgust
• Dokumentarni film, oktober
• Trash pisanje, december

Film in video:
• Pred in Po Stonewallu, april
• Slovenski LGBT filmi (Slaba mati, Parada ponosa 2001,
   Dečki, Kdo se boji Jerryja Springerja?), april
• Rocky Horror picture šov in interpretacija 
   z Urško Sterle, julij
• Film Ofsajd (2006) in tekmovanje v 
   namiznem nogometu, julij
• Nomijeva pesem (2004), avgust
• Video instalacija Tria Debilana, september
• Dokumentarni film o medvedji subkulturi, september
• Cikel Queer umetnost (Pariz je bila ženska, 
   Prepovedana ljubezen)
• Dokumentarni film Queer Sarajevo, 
   Queer pack, september
• Yuri animeji, Revolucionarka Utena, oktober
• Film o Audre Lourde, oktober
• Off program 25. FGLF-ja (Wrecked, Champion), 
   november
• Lakota po krvi (1983), december

Festivali:
• Festival Magnus (25.obletnica festivala Magnus in 
   25.obletnica homo gibanja), 24. – 29.april
• Parada ponosa rEvolucija ljubezni, junij
• 16. obletnica AKC Metelkove, september
• 25. Festival gejevskega in lezbičnega filma, 
   december

Koncerti:
• Diego Barrios Ross, maj
• Dejan Marinčič, julij
• AJ Shanti in Dora Benc, oktober
• Sladke, november

Literatura:
• Bralni krožek (Monique Truong), junij
• Literarni večer o Audre Lourde s prevajalko 
   Kristino Kočan, oktober
• Bralni krožek (Suzana Tratnik), november

Oder:
• Stand up komedija z Urško Sterle, april
• Instalacija Braneta Mozetiča Kje so naše kosti?, april
• Performans Graveyard spinsters, junij
• Stand up komedija z Martino Ipša in Vidom Valičem, junij
• Performans s kraljico preobleke Fedoro, julij
• Burleskni šov z Miss Zeldo, julij
• Performans Madonne in Britney, avgust
• Performans Osladno Kaoosssciliranje s 
   Katarino Višnar, avgust
• Performans Helena B., oktober
• X-mas cabaret, december

Predavanja in okrogle mize:
• Zgodovina LGBT gibanja, Roman Kuhar, junij
• Okrogla miza Homoseksualnost v šolah, junij
• Za boljšo in bolj zabavno spolnost 
   med lezbijkami, december

Razstave:
• 25 let festivala Magnus, arhivski materiali, april
• Brane Mozetič: Kje so naše kosti?, maj
• Mini razstava yuri lezbičnih animejev in mang, oktober
• Mini razstava Rona Atheya, november
• Tina Istenič: One, november

Sociala in zdravje:
• Debatno-filmski cikel TRANSakcija! in predstavitve 
   skupine za transspolne osebe ter raziskovalk na področju 
   transspolnosti in transseksualnosti (Transgeneration, 
   2008) (v sodelovanju z DIC Legebitra), april - maj
• Triptih (dan boja proti homofobiji in proti hepatitisoma C 
   in B, dan spomina na žrtve aidsa), 17. - 19. maj
• Predavanje Preventiva proti okužbi s HIV/aidsom na 
   Madžarskem in delavnica za delavce NVO, maj
• Debatno-filmski cikel TRANSakcija! II. (Gendernauts, 
   The boy I am), oktober
• Cikel Ekologija, hrana in zdravje za LGBTIQ, november

2009
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov

● Caffe Queer 5
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 25
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 17
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 3
● Koncerti 6
● Literarni večeri 1

● Predavanja in predstavitve 8
● Predstave, performansi in nastopi 10
● Razstave in instalacije 6
● Tiskani mediji 2
● Klubski večeri 40
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Klubski večeri:
• Medvedji žur, april – december
• Gothic žur Gothesses samo za ženske, maj
• Redni petkovi žuri od junija naprej
• Bear party samo za moške, junij
• Zaključni žur Parade ponosa 2009, junij
• Caffe Queer, odprti glasbeni petkovi večeri, delavnice,   
   razstava knjig založbe Škuc
• Športni žur, julij
• Karaoke z Meto, avgust
• Genderfuck žur, avgust
• Žur s Triom Debilana, september, oktober
• Karaoke z Meto in Genderfuck II., september
• Žur v podporo paradi ponosa v Sarajevu in 
   Udruženju Q, september
• Biscuit party za biseksualce/ke, oktober
• 7 dni ponosa, dobrodelni žur (v sodelovanju s 
   Parado ponosa), november – december
• Glasbeni večer lezbičnih folk rock glasbenih, november
• Boj proti aidsu, december
• Zaključni žur Festivala gejevskega in 
   lezbičnega filma, december
• Gothic žur Gothesses, december
• Ženski prednovoletni žur (v sodelovanju s Cafejem Open  
   in založbo ŠKUC Vizibilija), december
• Novoletni žur, december

Gostile_i smo:
• Sestanki Društva Parada ponosa
• Delavnice za urbane akcije Vstaje lezbosov, maj
• Priprava scene za dramsko predstavo skupine  
   Hiperchlorhidia, Filozofska fakulteta Ljubljana, maj
• Vadba oz. jam session-i neformalne skupine glasbenih  
   ustvarjalk, januar – december
• Snemanje animiranega filma, Zavod Kitsch, junij
• Vadba glasbene skupine, oktober – december
• Vadba ŠKUC gledališča, oktober – november
• Usposabljanje za mladinsko informiranje in svetovanje 
   (Info ŠKUC in Zavod Voluntariat), december

Seznam dogodkov
2009

V začetku mojega LGBTIQ+ aktivizma, ki časovno sovpada z nastankom Kulturnega 
centra Q, si nisem predstavljala, da bom po desetih letih še vedno tu. Da bo gejevski 
klub postal moje delovno okolje in vonj kluba presenetljivo domač. Takrat sem bila 
še aktivna prostovoljka v Klubu Monokel in kot zaprisežena lezbijka sem si težko 
predstavljala tovrsten razplet. Kakor si tudi nisem predstavljala, da me bodo gejevski 
sodelavci tako dobro sprejeli medse. Ne le mene, celotne lezbične ekipe združene 
v avtonomni iniciativi Lezbično-feministične univerze (LFU). Ta korak osebno vidim 
kot velik premik v takratnem delovanju Kulturnega centra Q (Kluba Tiffany), saj je 
pomenil širitev delovanja in vnos lezbičnih in feminističnih vsebin v gejevski prostor. 
Verjetno paradoksalno za večino, da je lezbični in feministični aktivizem dobil 
zatočišče v gejevskem klubu, a zame je to pomenilo vzpostavitev varnega prostora 
ne le za lezbijke ampak tudi za trans in nebinarne osebe. Avtonomnost, ki so nam 
jo gejevski kolegi omogočili, je vodila v medsebojno spoštovanje in solidarnost 
navkljub razlikam med nami. Naše sodelovanje je bil tudi dokaz, da lahko lezbijke 
in geji presegamo spore in skupaj ustvarjamo prostor varnosti in svobodnega 
ustvarjanja.

A širitev delovanja ni bila le na ravni lezbičnosti in feminizma, temveč tudi v postopni 
širitvi polja na celoten diapazon LGBTIQ+ skupnosti. Začelo se je počasi in po 
zmožnostih smo širile_i program ter ga nadgrajevale_i. Tako smo v desetletju prišle_i 
do točke, ko s programom zapolnimo že tri četrt dni v letu. In čeprav je Kulturni center 
Q še vedno prepoznan predvsem kot klubski prostor petkovih in sobotnih zabav, je 
raznovrsten in bogat medtedenski program dokaz, kako veliko se je naredilo v teh 
10. letih. Zelo sem vesela, da so se prvotnim lezbičnim dogodkom med tednom v 
zadnjih letih pridružile številne gejevske in druge vsebine, da nadaljujemo s svojim 
tempom ter predvsem ostajamo zveste_i našemu prvotnemu poslanstvu, biti prostor 
LGBTIQ+ kulture in ustvarjanja. Kulturni center Q ostaja pomemben skupnostni 
prostor, prostor srečevanja, prostor boja.

In je tudi prostor, ki mi je omogočil izvedbo dogodkov z meni ljubo in pomembno 
vsebino, spoznavanje številnih krasnih oseb, politični aktivizem in sodelovanje z 
drugimi LGBT organizacijami, aktivistično rast in širitev delovanja na mednarodno 
raven. Omogočil pa mi je tudi zaposlitev. Kar štejem kot enega izmed pomembnih 
dosežkov stare in zdajšnje ekipe. Namreč zavedanja, da je potrebno za aktivizem 
stopiti skupaj, se medsebojno podpirati navkljub določenim razlikam, se spodbujati 
in nenazadnje omogočiti delovanje v dobrih delovnih pogojih. Ne le na ravni 
medosebnih odnosov, tudi v finančnem smislu. Brez možnosti zaposlitve vsaj 
določenega števila oseb, bi Kulturni center Q danes ne bil to kar je.

Seveda pot ni bila le vesela in prijetna. Veliko je bilo tudi težkih, frustrirajočih 
trenutkov, izzivov in dolgotrajnih procesov, vzponom so sledili tudi padci. Veliko je 
bilo narejenega, a veliko dela nas še čaka. Vseeno sem,  ko se ozrem na teh 10 let 
delovanja in ustvarjanja, vesela, da sem lahko del te zgodbe. In upam, da bo Kulturni 
center Q (p)ostal odprt prostor, ki bo blizu vsem LGBTIQ+ osebam in bo resnično 
predstavljal prostor ustvarjanja, nediskriminacije, nenasilja in kritičnega premisleka.

Tadeja Pirih

Skupnih 10

Misli o KCQ, november 2012

KCQ je prostor vzpostavljanja socialnih vezi in neodvisne produkcije znanja in LGBT kulturnih 
praks, prostor, ki zagotavlja varnost in svobodno izražanje, ki spodbuja ustvarjalnost mladih, še 
neuveljavljenih umetnic/kov, DJjk/ev, kritičark/ov, teoretičark/kov, prevajalk/cev, humanistk/ov in 
jim omogoča prve predstavitve, nastope, razstave v javnem prostoru.

Foto krožek O-kvir: fotogram, 19. april 2015 
I KCQ I foto: arhiv TP
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Debatne skupine:
• Lezbično-feminstična univerza (LFU), marec – december
• Okrogla miza s KUD Apokalipsa, LFU, maj
• Pogovor s starši in prijatelji LGBT oseb  – PFLAG 
   (z Društvom Parada ponosa), junij
• Okrogla miza Znanost in zgodovina naših življenj (z 
Društvom Parada ponosa), junij

Delavnice:
• Trash pisanje, maj
• Pisanje poezije, junij
• Izdelava ovitkov za knjige, junij
• Izdelava transparentov za parado ponosa in piknik 
   (z Društvom Parada ponosa), junij
• Svetovi drugih, skupinsko pisanje feminističnih in 
   queer zgodb, avgust
• Stripovski jam session, skupinsko risanje 
   stripov, november

Film:
• Dokumentarec Travel Queeries in cikel Short&cozy, 
   Rdeče zore, marec
• Dokumentarec o Judith Butler (LFU), marec
• Hčere teme (1975), junij
• Shank (z Društvom Parada ponosa), junij
• Cikel Lezbijke v kinematografiji 1930-ih 
   (Pandorina skrinjica, Divja zabava,
• Dekleta v uniformah), november
• Off program 26. FGLFja (Pankrtka iz Karoline, 
   Obred ljubezni in smrti), december
• Medvedja subkultura, december
• Božična projekcija Ali sem lahko tvoja brawurst, 
   prosim? (1999), december

Koncert:
• Kelly Zullo, maj
• The Cabar.net, september
• Jadranka Juras, december

Literatura:
• Literarni večer z Vitanom Malom, maj
• Bralni krožek (Mirana Likar Bajželj), maj
• Literarni večer z Urško Sterle, maj
• Bralni krožek (Zofka Kveder), junij
• Literarni večer o Michaelu Witkovskemu – Lubiewo 
   s prevajalcem Borisom Kernom, junij
• Literarni večer s Kristino Hočevar (s Cafejem Open), julij
• Literarni večer z Majo Kirasić – Predatorio 
   (s Cafejem Open), avgust
• Literarni večer z Jeleno Kerkez, Deve, Srbija 
   (s Cafejem Open), avgust

• Literarni večer z Mimo Simić, Hrvaška 
   (s Cafejem Open), september
• Bralni krožek (Best European fiction), september
• Predstavitev zbirke zgodb Svetovi drugih 
   urednice Tea Hvala, december
• Literarni večer o Michelle Tea – Valencia s prevajalko
   Teo Hvala, december

Oder:
• Predstava Vincent River (v sodelovanju s 
   ŠKUC Gledališčem), februar
• Performans Fedora´s empty chair, april
• Stand up komedija z Urško Sterle in Josiane, april
• Predstava Sinko (s ŠKUC Gledališčem), junij
• Open MIC, junij
• Performans Urška Sterle: Lezbične pravljice 
   (v sodelovanju z Društvom Parada ponosa), junij
• Performans Mury: Dobri in zli, julij
• Performans Fedore: Celebrity Sluts & Media Whores, julij
• Performans Fedore: Fairy queen, avgust
• Performans Carribbean Lust, avgust
• Performans Flaming house, avgust
• Performans Aerobic Night, september
• Performans Crimes of Fashion, september
• Performans Graveyard spinsters with the other sister:  
   Halloween fun fest, oktober
• Performans Graveyard spinsters with the other sister: 
   Cry of the Banshee Queen, november

Predavanja:
• Spolnost za lezbijke, april – maj
• Preseganja spolnih binarizmov na samopodobah v    
   lezbični vizualni umetnosti, Alenka Spacal, november
• Dušan Rutar: Zgodovina seksualnosti, december

Razstave:
• Instalacija Meadows of Tiffany, februar
• Instalacija Cindy Fat: Gib mir eine Barbie Puppe, februar
• Instalacija Celebrity Suicides, marec
• Mojca Pišek: Genderfuck, marec
• Heroes of toilet, marec
• 10 let parade ponosa (v sodelovanju s SOT 24,5/YHD in 
   Društvom Parada ponosa), junij – julij
• Mednarodna razstava Here! Queer! – Homoseksualnost in 
   umetnost (v sodelovanju s češkimi strokovnjaki iz 
   Obrazar, SOT 24,5/YHD in Zavodom Pink Klip), 
   oktober – november
• Retrospektivna razstava Dare Zatler – Dan (1963 – 2000),  
   dražba slik za skupino Mercury – • Samopomoč HIV+ in 
   stalna zbirka (v sodelovanju z Društvom YHD/SOT 24,5 in 
   Zavodom Pink Klip), november – december
• spletna razstava Here! Queer! – Umetnost in 
   homoseksualnost v slovenskem jeziku, november
• Svetovi drugih, razstava stripovskih zgodb, december

2010
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov

● Diskusije in pogovorni večeri 7
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 21
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 16
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 1
● Koncerti 1

● Literarni večeri 9
● Predavanja in predstavitve 5
● Predstave, performansi in nastopi 15
● Razstave in instalacije 8
● Klubski večeri 65
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Sociala in zdravje:
• Pogovori in debatno-filmski cikel GLTB in zaposlovanje 
   (razkritje na delovnem mestu, raznolikost 
   v zaposlovanju) marec – april
• Triptih (dan boja proti homofobiji in hepatitisoma C in B,  
   dan spomina na žrtve aidsa), maj
• Delavnica Samoobramba za ženske, junij
• Debatno-filmski cikel Multipla in intersekcijska   
   diskriminacija (Precious, Fremde Haut, 
   Karen Thompson), oktober
• Debatno-filmski cikel LGBT in nasilje (She stole my voice,  
   dokumentarci o homo/transfobičnem nasilju), november
• Pogovor Stigma do gejev in biseksualcev s HIV/aidsom 
   (v  sodelovanju s skupino Mercury), december
• Pogovor s psihiatrom dr. Borutom Škodlarjem, 
   cikel Duševno zdravje in LGBT, december
• Pogovor o medvedji subkulturi v Sloveniji 
   in v tujini, december

Tečaji:
• DJ šola (v sodelovanju s Cafejem Open), marec

Klubski večeri:
• Pust in karaoke z Meto, februar
• Medo žuri, februar – december
• 7 dni ponosa, dobrodelni žur za 
   Parado ponosa, februar – junij
• Genderfuck, marec
• Celebrity Suicides disco party, marec
• Disco Noir Deux s Triom Debilana, april
• Žur samo za ženske, april
• Spomladanska vrtna zabava, april
• Club Bizzare, maj
• Newcomers night, predstavitev novih Djjev, maj
• Zaključni žur Parade ponosa 2010, junij
• We´re here! We´re queer! ob mednarodni 
   razstavi, oktober
• Zaključni žur 26.FGLF-ja, december
• Pokvirjena žurka, december
• Gay Santa Claus party, december
• Novoletni žur, december

Festivali:
• Feministični in queer festival Rdeče zore 2010, marec
• Parada ponosa 2010, junij-julij
• 17. obletnica AKC Metelkove, september
• 26. Festival gejevskega in lezbičnega filma, december

Gostili smo:
• Sestanki Društva Parada ponosa, februar – oktober
• Foto session, Airbeletrina, januar
• Delavnice Kako napisati dober projekt, Info Škuc, marec
• Forum za svobodo sveta, marec

Seznam dogodkov
2010 Misli o KCQ, november 2012

V prvi vrsti vidim KCQ kot varen prostor povezovanja med LGBT+ posameznicami in posamezniki, ki 
preko svojih programskih vsebin nudi možnost opolnomočenja družbenim skupinam, marginaliziranim 
na osnovi njihove spolne usmerjenosti ali spolnega izraza. Glede na politično-ekonomski 'trend' je 
KCQ vedno bolj pomembna oaza za ohranitev in razvoj LGBT+ skupnosti ter širše civilno-družbene 
iniciative v slovenskem prostoru. Menim, da mora KCQ preudarno nadaljevati z 20-letno zgodovino 
širjenja raznolikosti in svobode ter v svojih programskih spremembah ohranjati jasne cilje, ki izhajajo 
iz levičarskih, feminističnih, gejevskih in lezbičnih bojev.

Fairy Queen's Garden Party, 28. julij 2017 I KCQ I 
foto: arhiv TP

Somrak   bleščavih   sprevržencev  – Apokalipsa  (v  okviru  Tedna  Parade  ponosa),  31.  maj 2012    
I KCQ I foto: antonioper.com

zAvod   Pralnica   –   Ponovoletno   pranje   (sodelovanje   Zavod   KRU),   16.   januar   2016  I KCQ I  
foto: arhiv TP
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Prvič sem vstopil v stavbo na Masarykovi 24 v Ljubljani tam nekje leta 2004, ko se nam je mulcem zdela 
neverjetno divja pustolovščina v Celju sesti na vlak in se brez vednosti staršev odpeljati v obljubljeno 
deželo na Metelkovi. Po rahli spodbudi tekočega poguma smo vstopili v predprostor, kjer so želeli 
izkaznice ali nekaj podobnega, a če je človek mlad, ima to tudi svoje prednosti, saj nas je na srečo 
prijazni gospod, ki ga nismo poznali, predstavil kot svoje prijatelje in smo lahko vstopili. Kar hitro 
nam je postalo jasno, da prostor, v katerega smo vstopili, ni epicenter dekadence in razvrata, ampak 
majhen klubski prostor s kar finim domačim pridihom. Spili smo pivo ali dve in že se nam je mudilo 
ujeti zadnji ali pa prvi vlak nazaj domov. O naših neverjetnih podvigih je do ponedeljka vedelo že 
celotno Celje, kar je bil verjetno cilj celotne vaje.

Par let kasneje, ko je prišlo prvo izpitno obdobje in z njim povezane frustracije, me je sošolec prepričal, 
da greva v Tiflo, na vrt, si malo spočit možgane in oči. Tokrat je bil vstop malo lažji. Impozantnemu 
varnostnemu osebju daš kovanec ali dva in to je to. Njihovo vprašanje, če vem, kam sem prišel, sem 
si vzel kot čast, da očitno pa jaz le ne zgledam kot peder. Ko sam sedim v temi na vrtu pod nekim 
šavjem, k meni pristopajo ljudje, ki jih dojemam kot silno vsiljive in arogantne. Hitro spijem svojo 
pijačo in grem domov, po poti pa razmišljam, kako zelo sem sam drugačen od tistih, ki hodijo v Tiflo, 
in podobne nebuloze. Kot je značilno za študentska leta se v meni prebujajo različni konflikti in dvomi 
o lastni identiteti, ki pa jih skušam razčistiti in nasloviti tako, da se z njimi kritično spopadem. Upam 
si trditi, da je glavni izmed njih prav spolna identiteta. To, da sem peder, sem vedel in izustil že dolgo 
nazaj, ampak kaj, ko sem prepričan, da glede na videno očitno nisem in ne želim biti eden izmed njih.

Vse pogosteje smo z družbo na Metelkovi, kjer se moji obiski vedno končajo pred Tiffanyjem, ob 
prijetnem klepetu z ljudmi na cigareti. Spoznavam vedno več obrazov in zgodb. V glavi sestavljam 
meni zaupane delčke v smiselno celoto. Dokler ne pridem do zaključka, da je scena, ki se mi s svojimi 
kapricami v celoti zdi tako tuja, sestavljana iz oseb, ki imajo meni identične zgodbe, le da se mogoče 
razlikujejo v par detajlih. Vse skupaj deluje name kot biblično razodetje, da vsi mi iščemo svoje pleme, 
ki ga lahko najdemo samo drug v drugem.

Kmalu mi začnejo prostori v klubu predstavljati nekakšen drugi dom, vse dokler se ne odločim, da 
imam tudi sam kaj za doprinesti temu prostoru, in v zelo opitem stanju z verbalno diarejo napadem 
vodstvo kluba, kaj vse bi se dalo tukaj spremeniti in izboljšati. V moje veliko presenečenje je odgovor: 
“Ja nared kej!” In tako začnem soustvarjati program Kulturnega centra Q. Priložnosti za učenje kar 
ne zmanjka in še danes imam občutek, da jim ni konca. Vse do trenutka, ko stojim na odru s hudo 
tresavico in zlomljenim glasom, ko se skušam zahvaliti skupnosti za kipec, ki mi ga je dodelila. V mislih 
pa se zavedam, da sem končno našel ne samo svoje pleme ampak svojo družino in to v tem majhnem 
klubskem prostoru s kar finim domačim pridihom.

Blaž Brumen

Supersonique    Electronique,    16.    april    2016 
I KCQ I foto: arhiv TP

Tiffany ARTinkulacija: Queer Moda, 15. 
november 2018 I KCQ I foto: arhiv KCQPrenova kluba, januar 2018 I KCQ I foto: arhiv KCQ

Poletni vrt, avgust 2018 I KCQ I  foto: arhiv KCQ
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Debatne skupine:  
Lezbično-feministična univerza 
(LFU), januar – december:
• Feministični fenzini 23.1.
• Butch – femme 10.2.
• Lezbična zgodovina 31.3.
• Ekonomsko-socialni položaj žensk 15.4., 5.5.
• LGBT aktivizem in anti-kapitalizem 14.9.
• Lilijana Burcar 14.10.
• Feministične in antikapitalistične 
   strategije ekonomije 28.10.
• Occupy Patriarchy 11.11.

Delavnice:
• Delavnica izdelave silikonskih dildotov 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 9. marec
• Delavnica strap on harnesses 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 10. marec
• Delavnica trash pisanja, 27. maj
• Podoba žensk v tiskanih medijih (LFU), 29. junij
• Delavnica trash pisanja – kriminalka (LFU), 25. avgust
• Delavnice računalniškega oblikovanja, 
   september, oktober
• LFU ustvarjalna delavnica, 11. november
• Delavnica trash pisanja – dnevniški zapis, 8. december
• Delavnica o art in seks-pozitivnih dokumentarcih 
   s 27. FGLF-ja (LFU), 14. december

Film:
• Lezbični kinoklub – Nemi film na presečišču lezbištva 
   in rase (Čarovnija na Floridi,  1914; Mejna črta, 1930),  
   LFU, 7. in 21. januar
• Angry Wymyn (2007), LFU, 9. januar
• Januarski Gejevski kinoklub – Adam in Steve (2005) 
   in Big gay musical (2009), 14.  in 28. januar
• Lezbični kinoklub – Fokus: Maria Beatty 
   (Bandaged, 2009; Črna rokavica, 1997; 
   Svileni rokavi, 2006), LFU, 4. in 18. februar
• Februarski Gejevski kinoklub – Zavetje (2007) 
   in Veliki raj (2000), 11. in 25. februar
• Lezbični kinoklub – Lezbična zgodovina in dokumentarni 
   film (Anne Lister, Zaljubljene, zrele, drzne (2009), 
   LFU, 4. in 18. marec
• By Hook or by Crook (2001), 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 30. marec
• Gejevski kinoklub – Multipli manijaki (1970), 6. maj
• Lezbični kinoklub – Fokus – Su Friedrich (Presnete, če ne, 
   1987; Lezbične maščevalke tudi požirajo ogenj, 1993; 
   Skrivalnice, 1996), LFU, 13. maj, 29. junij in 6. julij
• What ever happened to Baby Jane? (1962), 25. junij
• Off program 27. FGLF-ja (Times Square, 
   Mutanti), 4. december

Festivali:
• Feministični in queer festival 
   Rdeče zore 2011, 8.-11. marec
• Teden Parade ponosa 2011, 28. maj – 4. junij
• 18. obletnica AKC Metelkove, 8.-10. september
• 27. Festival gejevskega in lezbičnega filma,  
   26. november – 4. december

Glasba:
• Koncert Teje Pribac, 27. avgust
• Glasbena poslušalnica z Gaye Adegbalola 
   in Saffire, 14. september
• Glasbena poslušalnica s Pauline Oliveros, 14. oktober
• Glasbena poslušalnica s Pio Beck (LFU), 28. oktober
• Glasbena poslušalnica z Gianno Nannini 
   (LFU), 11. november
• Glasbena poslušalnica z The Shondes, 14. december

Literatura:
• Literarni megabajti z Romanom Kuharjem – 
   Intimno državljanstvo, 9. februar
• Literarni večer Božanski možganski utrinki 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami in LFU), 8. marec
• LFU – publiciramo! – predstavitev LGBTQ slovarja 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami in LFU), 9. marec
• Literarni megabajti o Mishimi – Izpovedi maske 
   s prevajalcem Andrejem Zavrlom, 17. marec
• Literarni megabajti z Vesno Lemaić – 
   Odlagališče (LFU), 6. april
• Bralni krožek Anonymous Readers: Mihaela Hojnik –  
   Maločudnice (LFU), 11. april
• Bralni krožek Anonymous Readers: Milena Mohorič – 
   Zgodbe iz tridesetih let (LFU), 12. maj
• Literarni megabajti o de Sadu – Filozofija v budoarju 
   s prevajalcem Iztokom Ilcem, 23. junij
• Bralni krožek Anonymous Readers: Barbara Korun – 
   Pridem takoj (LFU), 6. julij
• Predstavitev zbornika Rdečke razsajajo! 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 24. september
• Bralni krožek Anonymous Readers: Dubravka Ugrešić – 
   Štefica Cvek v krempljih življenja (LFU), 3. oktober
• Literarni megabajti o Renee Vivien 
   s prevajalko Simono Škrabec, 10. oktober
• Literarno-pesniški performans Urbano 
   ubrisani duet, 19. november
• Literarni megabajti o Mariu Wirzu – Pozno je, ne morem  
   dihati s prevajalko Tanjo Petrič, 22. november
• Bralni krožek Anonymous Readers: Virginia Woolf – Flush 
(LFU), 21. december

2011
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov

● Diskusije in pogovorni večeri 7
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 28
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 20
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 10
● Koncerti 1

● Literarni večeri 10
● Predavanja in predstavitve 1
● Predstave, performansi in nastopi 8
● Razstave in instalacije 3
● Klubski večeri 80
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Oder:
• Performans Pop Dreams (v sodelovanju z Društvom 
   Parada ponosa), 19. februar
• Performans Madama Baterflai 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 11. marec
• Performans Ramon, 9. april
• Nastop Easter bunny, 24. april
• Performans Zoki (v sodelovanju z Društvom 
   Parada ponosa), 28. maj
• Predstava Somrak bleščečih sprevržencev 
   (v sodelovanju z Društvom Parada ponosa), 2. junij
• Performans Jotassasina (v sodelovanju z Društvom 
   Parada ponosa), 4. junij

Razstave:
• Razstavljene kraljice 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 8.-11. marec
• Fotografska razstava Kaje Hršak Female-to-Femme 
   (LFU), 21. – 27. maj
• Fotografska razstava Tanje Ristič Pari 
   (v sodelovanju s FGLF-jem), 25.11. – 4.12.

Sociala in zdravje:
• Filmsko-pogovorni večeri na temo lezbičnega 
   aktivizma, intersekcijske diskriminacije, lezbične 
   erotike, pornografije, fetišizma in BDSM, LGBT tabu tem, 
   lezbične zgodovine in njene nevidnosti ter možnostih 
   dokumentacije le-te, seksualnosti, LFU, januar – julij 
   (9.1. Jezne ženske, 21.1. Mejna črta, 18.2. Črna rokavica 
   in Svileni rokavi, 14.3. Anne Lister, 18.3. Zaljubljene, 
   zrele, drzne, 29.6. Lezbične maščevalke tudi 
   požirajo ogenj, 6.7. Skirvalnice)
• Pogovorni večer v okviru cikla Duševno zdravje 
   in LGBT, 12. januar
• Delavnica samoobrambe v okviru cikla Duševno 
   zdravje in LGBT, 19. januar
• Delavnica preobleke, oblikovanja, fotografije in 
   samoodkrivanja Female-To-Femme (FTF), 
   LFU, 27. Februar in 20. marec
• Filmsko-pogovorni večer na temo družbeno-spolne in 
   seksualne identitete (By Hook or by Crook), 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 30. marec
• Delavnica o seksizmu (LFU), 19. maj
• Pogovor z Alenko Spacal o feminilnosti in 
   lezbijkah (LFU), 21. maj
• Predavanje in pogovor Težave s queerom 
   v Ljubljani!, 25. maj
• Predavanja in pogovor v okviru cikla LGBT in revščina, 
   julij, oktober (7.7. stanovanjska problematika, 25.10. 
   LGBT in brezdomstvo (v sodelovanju s Kralji ulice))
• Delavnica o tehnikah dominacije (LFU), 30. september
• Pogovor v ciklu Duševno zdravje in LGBT – 
   Duševno zdravje pri MSM, 8. november

Tečaji:
• Queer plesni večeri (v sodelovanju z DIH), maj – 
   december (30.5. (v sodelovanju z Društvom Parada 
   ponosa), 27.6., 18.7., 29.8., 26.9., 24.10., 5.12.)
• DJ tečaj, oktober (11.,13.,17., 18., 19., 20.10.)

Ustvarjalnost in druženje:
• LFU izmenjevalnica, 14.9., 14.10., 28.10., 11.11.
• LFU časovna banka, 28.10., 11.11.

Klubski večeri:
• Medvedji žur Živalsko kraljevstvo, 12. februar
• Podpri Ljubljana Pride 2011 (v sodelovanju z Društvom 
   Parada ponosa), februar – (19.2., 19.3., 16.4.,
• Veliki sobotni karneval, 5. marec
• Brazilian Wax – benefit za IWW, 9. april
• Easter Bunny Party, 22. april
• Ženski žur, 21. maj
• Parada ponosa 2011– otvoritvena žurka (v sodelovanju z 
   Društvom Parada ponosa), 28. maj
• Parada ponosa 2011- paradni žur (v sodelovanju z   
   Društvom Parada ponosa), 4. junij
• Lovable Fairy tale, 2. julij, 1. oktober
• Spomni se name, peder, 23. julij
• Fairy queen garden party – Zlati gozd, 12. avgust
• Moj najdražji… (v sodelovanju z Atelier Indevin), 
   13. avgust, 29. oktober
• Žametna pravljica, 27. avgust
• Balkanski bojevnik in zahodni zavezniki, 10. september
• Benefit za Rdeče zore(v sodelovanju z Rdečimi zorami
   in LFU), 24. september
• Okupiraj Sindikat!, 15. oktober
• Podprite Parado ponosa 2012 (v sodelovanju z Društvom 
   Parada ponosa), november, december (5.11., 10.12.)
• Otvoritveni žur 27. FGLF-ja (v sodelovanju s 
   FGLF-jem), 26. november
• Zaključni žur 27. FGLF-ja (v sodelovanju s 
   FGLF-jem), 3. december
• Smetnjak: Gay christmas, 24. december
• Prvi januarski ples (vstop v 2012), 31. december

Ob 10. obletnici KCQ –
 Klub Tiffany 

Seznam dogodkov
2011

V klubu Tiffany in pri projektih pod okriljem Kulturnega centra Q sodelujem že približno pet let in 
v tolikšnem času je, o tem ni dvoma, ustvarjenih mnogo edinstvenih zgodb. Začel sem kot natakar 
za Tiffanyjevim šankom, postopoma prevzel izvedbo nekaterih projektov s področja kulture, kot 
so kavarniški ali pogovorni večeri, se kot član ekipe udeležil najrazličnejših izobraževanj, od takih s 
področja zdravja in HIV preventive do prve pomoči, tveganj zaradi uporabe drog in nenazadnje vodenja 
projektov oziroma projektnega menedžmenta, predvsem pa sem ogromno časa, tako petkovih noči 
kot dnevov in večerov, lahko posvetil spoznavanju ljubljanske LGBTQ scene ter posameznic_kov, ki jo 
tvorijo. 

Skupaj smo premagovali najrazličnejše prepreke, od kratkomalo homofobnih sosedov in kdaj bolj 
kdaj manj prijaznih posredovanj pristojnih organov, pa vse do tega kako na vrtu Tiffanyja postaviti 
bazenček, sestaviti žar za druženje ekipe ali kako prostor narediti obiskovalcem_kam in kolektivu 
prijetnejši. 

In prav skupnost in prostor sta besedi, ki izražata tisto bistveno, kar dela klub Tiffany takšen, kakršnega 
poznam. Je prostor, ki pripada manjšinski skupnosti, kjer si dobrodošel in sprejet ter v katerem se 
počutiš opolnomočeno. Prostor, v katerem sem spoznal preveč ljudi, da bi jih lahko našteval, in stkal 
toliko novih prijateljstev, da bi ob naštevanju verjetno utegnil katero pozabiti.
 
Upam, da uspe vsem sodelujočim v projektu – kajti tudi prostor, kot je Tiffany, je nekakšen dolg 
projekt – v prihodnosti ohraniti sproščenost pri delu, toplino v medsebojnih odnosih, sposobnost 
prisluhniti potrebam skupnosti, svobodomiselnost in ustvarjalnost ter, nenazadnje, smisel za ravno 
pravšnjo mero intrige. 

Aljaž Kalčič

Misli o KCQ, november 2012

KCQ je prostor opolnomočenje posameznic_kov 
iz LGBT+ skupnosti in žensk in je podlaga za 
aktivno participiranje LGBT posameznic/kov in 
žensk v družbi.

Predstava Kabaret Tiffany (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo), 26. marec 2015 I KCQ I 
foto: Urša Čuk
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Debatne skupine:
• Lezbično-feministična univerza (LFU), januar – december  
   (31.3. (nevidno delo), 27.4., 11.5., 23.5., 9.6. 
   (lezbične skupnosti v času in prostoru), 23.7. 
   (podoba žensk v medijih), 19.11., 14.12., 21.12.  
   (feminizem in jezikoslovje))
• Zakaj potrebujemo feministično javnost in javne prostore 
   za ženske in LGBTIQ skupnost? (v sodelovanju z 
   Rdečimi zorami), 7. marec

Delavnice:
• Delavnica za kralje preobleke 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 10. marec
• Delavnica Prekerni osir (v sodelovanju s 15O), 
   26. marec
• Pridružujemo se absolutnemu zavračanju! (LFU), 
   14. april
• Drag queen/ drag king Make Up delavnica, 
   5. maj in 8. december
• Idealizirana podoba žensk v medijih (LFU), 22. junij
• Free Pussy Riot (v sodelovanju z Rdečimi zorami
   in Mestom žensk), 2. julij
• Delavnica trash pisanja – šund, 12. julij
• Utopični lezbični prostori (v okviru 19. obletnice 
   AKC Metelkove), LFU, 8. september
• Delavnica trash pisanja – pravljice 
   (v okviru 40. obletnice ŠKUCa), 28. september
• Delavnica proti finančnemu kapitalizmu 
   (LFU), 20. oktober
• Delavnica digitalne feministične intervencije (LFU), 17. 
   november (v okviru 40. obletnice ŠKUCa) in 21. december
• Odprti atelje, november – december 
   (21.11., 4.12., 19.12.)

Film:
• Družine kvirovskih pošasti – Frankensteinova nevesta 
   (1935) in Drakulova hči (1936), (v sodelovanju 
   z DIH), 9. februar
• Lezbični kinoklub – Rojene v plamenih (1983), 
   LFU, 20. februar
• Dihaj globoko (2004) in Dečki (1976), (v okviru 
   40. obletnice ŠKUCa), 14. marec
• Lezbični kinoklub – Vsakič, ko se razidemo (1994),
   LFU, 31. marec
• Ljudje mačke (1942) in Prekletstvo ljudi mačk (1943),
   (v sodelovanju z DIH), 5. julij
• Miss Reprezentacije (2011), LFU, 23. julij 
   Drakula, 13. november
• Lezbični kinoklub – Krč (1979), (v okviru 40. obletnice 
   ŠKUCa), LFU, 15. november
• Off program 28. FGLFja (Mami prihaja, 
   Fuk drugače XXX), 2. december

Glasba:
• Glasbena poslušalnica Heather Peace (LFU), 20. januar
• Koncert Teja Pribac, 8. april
• Koncert Cabaret band, 14. April
• Glasbena poslušalnica Edith Piaf (LFU), 27. april
• Glasbena poslušalnica Ethel Mary Smyth (LFU), 11. maj
• Glasbena poslušalnica Bessie Smith (LFU), 23. maj
• Koncert šansonov Edith Piaf, 6. september
• Koncert Marina Perazić, 17. november

Literatura:
• Literarno družabni večer (v okviru LGBT meseca 
   zgodovine; v sodelovanju z DIC Legebitro), 23. februar
• Bralni krožek Anonymous Readers (Taja Kramberger – 
   Z roba klifa), LFU, 27. februar
• Bralni krožek Anonymous Readers (Stanislava 
   Chrobákova Repar – Slovenka na kvadrat), LFU, 25. maj
• Branje zgodb s trash delavnic, 7. junij
• Bralni krožek Anonymous Readers (Miriama Bâ – 
   Dolgo dolgo pismo), LFU, 29. junij
• Literarni večer Lezbični trash (v okviru 19. obletnice 
   AKC Metelkove), LFU, 7. september
• Literarni megabajti s Cirilom Berglesom 
   (v okviru 40. obletnice ŠKUCa), 26. september
• Bralni krožek Anonymous Readers (Alice Munro – 
   Sovraži me, rad me ima, dvori mi, ljubezen da, mož 
   in žena sva), LFU, 23. oktober
• Literarni megabajti s Tejo Oblak – Kadetke, tovornjakarice 
   in tete, LFU, 26. oktober

Predavanja:
• Predavanje Alenke Spacal o performansu Zvonke Simčič, 
   Doulas “ad utero, ab ovo” (v okviru 40. obletnice ŠKUCa), 
   LFU, 16. marec
• Predavanje o lucidnih sanjah (v sodelovanje z DrogArt), 
   16. oktober in 28. november

Oder:
• Nastop Princesa Fedora, 3. februar
• Nastop Visa Gold, 10. februar
• Performans Princess Fedora in Visa Gold, 18. februar
• Nastop Visa Gold, 9. marec
• Performans Fedora, 13. april
• Nastop Visa Gold, 20. april
• Somrak bleščavih sprevržencev – Apokalipsa 
   (v okviru Tedna Parade ponosa), 31. maj
• Performans School boy/girl, 16. junij
• Performans Slovenska romanca, 21. julij
• Nastop The Tifla Sisters, 24. avgust
• Performans Superhero, 31. avgust

2012
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov

● Anonimno testiranje 9
● Diskusije in pogovorni večeri 12
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 23
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 10
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 12
● Koncerti 4

● Literarni večeri 5
● Predavanja in predstavitve 6
● Predstave, performansi in nastopi 6
● Razstave in instalacije 3
● Klubski večeri 106
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Razstave:
• Fotografska razstava In Memoriam: Frenk Fidler 
   (v okviru 19. obletnice AKC Metelkove; v sodelovanju 
   z YHD),  6. – 10. september
• Razstava grafitov Povej naprej! svojo zgodbo 
   (v sodelovanju z DIC Legebitro), 6. – 9. november
• Svetlobna instalacija M Ž DRUGO Nataše Skušek, 
   od 22. novembra dalje

Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV in 
   hepatitis B (9x), januar-december
• Bralno-pogovorni večer Lezbična spolnost 
   (LFU), 20. januar
• Performativno predavanje Emily Schwarzwald – 
   Ko se igramo: queerovski BDSM * (v sodelovanju 
   z Rdečimi zorami), 21. januar
• Filmsko-pogovorni večer na temo lezbično- 
   feminističnega aktivizma (Rojene v plamenih), 
   LFU, 20. februar
• Pogovor o varni spolnosti 
   (v sodelovanju z DrogArt), 1. marec
• Pogovor Neobstoječi programi za LGBTQ 
   (v okviru Tedna Parade ponosa), 30. maj
• LGBTQ in prekernost (v sodelovanju s 15O), 29. junij
• Predavanje in pogovor Lezbične, biseksualne, queer 
   in trans* migrant/ke, 19. september
• Filmsko-pogovorni večer na temo medijskih 
   reprezentacij lezbijk (Vsakič, ko se razidemo), 
   LFU, 15. november
• Predavanje in pogovor o izzivih preventive danes 
   (v okviru 40. obletnice ŠKUCa), 16. november

Tečaji:
• Queer plesni večeri, januar – april (30.1., 26.2., 8.4.)

Ustvarjalnost:
• Bluffin with my muffin, oktober – december 
   (27.10., 24.11., 18. in 19.12., 27.12.)

Klubski večeri:
• Moj najdražji…(v okviru LGBT meseca zgodovine; 
   sodelovanje z DIC Legebitra, Atelier Indevin), 11. februar
• Diva Decadence – grandiozni pustni party, 18. februar
• Tematske zabave v okviru LGBT meseca zgodovine 
   (sodelovanje z DIC Legebitro, Atelier Indevin), 
   10. marec, 21. april
• ŠKUC 40. Let (v okviru 40. obletnice ŠKUCa), 17. marec
• Referendum after party, 25. marec
• Podpri Ljubljana Pride 2012 (v sodelovanju z Društvom 
   Parada ponosa), marec – oktober 
   (31.3., 5.5., 15.9., 20.10.)
• Zaključni žur Parade ponosa 2012 
   (v sodelovanju z Društvom Parada ponosa), 2. junij
• Fairy queen garden!,  6. julij, 10. avgust
• Slovenska romanca, 21. julij
• Carribean lust, 24. avgust
• Pop nation – Tiffany praznuje 19 let 
   (v okviru 19. obletnice AKC Metelkove), 7. september
• The last days of Fluffy Peacocks, 8. september
• The last days of occult sacrifice, 31. oktober
• Zaključni žur 28. FGLF-ja, 1. december
• A journey to 2013, 31. december

Festivali:
• Feministični in queer festival Rdeče zore
   2012, 6.-11. marec
• Teden Parade ponosa 2012, 26. maj – 2. junij
• 19. obletnica AKC Metelkove, 5.-10. september
• 28. Festival gejevskega in lezbičnega filma, 
   24. november – 2. december

Seznam dogodkov
2012 H KCQju sem (skoraj nevede) pristopil tam okoli leta 2009, ko sem v klubu Tifanny začel delati za 

barom ob klubskih večerih. To absolutno ni bil planiran korak, ampak vseeno, ko gledam nazaj, brez 
dvoma spada med najpomembnejši korak, kar sem jih kdaj naredil.

Aktivizem in naravnost nalezljiva energija, ki jo je oddajala takratna ekipa, me je potegnila vase in 
kmalu sem začel pomagati še pri vrsto drugih dejavnostih. Takrat na začetku smo se veliko ukvarjali 
z revitalizacijo prostora, ki smo ga podedovali. Veliko je bilo fizičnega dela, barvanja, čiščenja. K delu 
sem velikokrat potegnil tudi svojo družino in partnerja, kar je ogromno pripomoglo k razumevanju 
in sprejemanju s strani mojih najbližjih. Ko smo začeli razširjati dejavnosti tudi na tedenski ravni 
in ne samo klubski, sem na pobudo Jerneja prevzel pomoč pri izvedbi ne-klubskih dejavnosti. 
Kavarniški večeri, diskusije, literarni in filmski večeri, program je bil zelo pester in spoznal sem 
ogromno ljudi, s katerimi imam stike še danes. Kar sem cenil že takrat in cenim tudi danes je, da so 
mi pustili kar veliko mero avtonomnosti, naredi kot ti misliš da je prav - ogromno stvari, ki sem se jih 
naučil takrat, uporabljam še danes.

Sedaj že 5 let živim v Pragi, delam v sektorju v katerem sem kvalificiran predvsem zaradi izkušenj in 
znanja, ki sem ga pridobil preko dela v KCQ. To »delo« res nikoli ni bilo delo. Bilo je druženje z ljudmi, 
s katerimi si bom blizu celo življenje. Bilo je postavljanje omrežja in prostora, kjer sem se lahko v 
miru in varno izražal in kjer si lahko svoje mesto danes najdejo tudi nove generacije.

Razdalja in čas nista spremenila nišesar. Še vedno velja, da vedno, ko se vrnem v Ljubljano, obiščem 
2 družini. To biološko in to KCQ.

Janez Kobal

Misli o KCQ, november 2012

KCQ mi predstavlja prostor, kjer lahko sem, kar sem. Kjer se lahko izražam v stvareh, ki jih rad počnem. 
Prostor, kjer lahko trdo delam za nekaj, kar ni na prvo žogo materialno. Nekaj, kar dviguje kvaliteto 
življenja ne le meni ampak tudi lepemu številu drugih ljudi. KCQ je tista kvaliteta v mojem življenju, ki 
dela ločnico med pasivnostjo ter aktivnim udejstvovanjem, ki zapolni tiste druge niše, ki jih materialne 
zadeve pač ne morejo. KCQ je kraj, kjer sem spoznal dobre ljudi. Super ljudi. Tiste ljudi, ki jih predstaviš 
staršem, ker se nekje globoko, zelo rad malo narcisoidno hvališ - glej, tole so pa MOJI prijatelji, moja 
družba in tale klub! To je naš idejni otrok. Te stene smo barvali z lastnimi rokami in to, kar je dandanes 
je produkt našega trdega dela in želje, da naredimo nekaj boljšega in kvalitetnejšega za vse.

Kavarniški večer: Slam zverine v okviru 19. festivala Rdeče zore (sodelovanje: Rdeče zore, DIC 
Legebitra), 8. marec 2018 I KCQ I foto: arhiv Rdeče zore
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Debatne skupine:
• Lezbično-feministična univerza (LFU), januar – december 
   (15.1. (lezbično-feministično viharjenje), 13.5. (lezbična  
   utopija),6.6. (post-kolonialne študije), 13.12. 
   (cikel Simone de Beauvoir)
• Levica in parlamentarizem na Balkanu: od Miloševića do 
   Syrize (v okviru BASKa), 25. maj
• Radikalni sindikalizem (v okviru BASKa), 26. maj

Delavnice:
• Trash pisanje – Womanifist (LFU), 5. februar
• Trash pisanje – Femanifist (LFU), 23. februar
• QueerSport (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 7. marec
• Odprti atelje, marec (11.3., 20.3., 27.3.)
• Feministična literarna veda (LFU), 9. april
• Delavnica čiščenja, pumpanja, šraufanja in mazanja 
   koles za ženske (LFU), 20. april
• Družbena reprodukcija, zategovanje pasov in boji 
   v Sloveniji: mapiranje nekaterih povezav in praks 
   (v okviru BASKa), 25. maj
• Anarhistično založništvo (v okviru BASKa), 26. maj
• Trash pisanja – poskočnice, uspavanke, zdravice, 
   koračnice, budnice (LFU), 26. junij
• Dekontraminacija (v sodelovanju z Društvom Appareo), 
   september (4.9., 18.9.)
• Trash pisanje –  Enonočne in večne ljubezni na 
   Metelkovi (v okviru 20. obletnice AKC Metelkove), 
   LFU, 12. september
• WordPress brez interneta (LFU), 19. oktober
• Delavnica performansa / Performativni džem 
   Queer teles, 20. november
• Delavnica montaže video posnetkov (LFU), 23. november
• Trash pisanje – LGBTIQ mitološke zgodbe 
   (LFU), 3. december

Film:
• Lezbični kinoklub – Tišina Christine M. (1982),  
   LFU, 27. april
• Lezbični kinoklub: Umazani vikend (1993), 
   LFU, 29. september
• Lezbični kinoklub: Odpadnica (2011), LFU, 9. oktober
• Lezbični kinoklub: Agresivke (2005), LFU, 4. november
• Off program 29. FGLF-ja (Jeanette Winterson: moja 
   pošast  in jaz, And You • Belong, Jaz sem Divine), 
   21. november in 1. december
• Lezbični kinoklub – kratki filmi Doris (LFU), 17. december

Glasba:
• Glasbena poslušalnica Claire Waldoff (LFU), 15. januar
• Glasbena poslušalnica Tribe 8 (LFU), 13. maj
• Koncert skupine Rukola (v sodelovanju z DIC Legebitro, 
   Društvom Appareo), 23. maj
• Glasbena poslušalnica Sotiria Bellou (LFU), 6. junij
• Svet kabare šansonov (v sodelovanju z DIC Legebitro, 
   Društvom Appareo), 13. junij
• Nastop Teje Pribac (v sodelovanju z DIC Legebitro, 
   Društvom Appareo), 24. oktober
• Koncert Teje Pribac (v sodelovanju z DIC Legebitro, 
   Društvom Appareo), 19. december

Literatura:
• Bralni krožek Anonymous Readers: George Egerton – 
   Keynotes (LFU), 26. februar
• Predstavitev zbornika Pristojan život (Spodobno  
   življenje) – Lezbične kratke zgodbe s prostora nekdanje 
   Jugoslavije (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 9. marec
• Literarni megabajti z Milanom Šeljem, 4. junij
• Pripovedovanje Mavrične maškarade (v okviru 20.    
   obletnice AKC Metelkove), 10. september
• Literarni megabajti z Alenko Spacal – Mavrična  
   maškarada (LFU), 21. september
• Bralni krožek Anonymous Readers: Helen Zahavi – 
   Umazani vikend (LFU), 24. september
• Predstavitev avtobiografije Zakaj bi bila srečna,
   če si lahko normalna? (v sodelovanju s FGLF-jem), 
   21. november
• Okrogla miza o LGBTQ otroški in mladinski literaturi 
   (v okviru projekta GLBT literatura), 22. november
• Večer poezije in vojne, 18. december

Oder:
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 16. marec
• Kavarniški odprti oder – poezija, glasba,… 
   (v sodelovanju z DIC Legebitro, Društvom Appareo), 
   marec – december (21.3., 17.4., 24.10., 14.11., 5.12.)
• Predstava Somračniki, 23. marec
• Performans Queen Gloria (v sodelovanju z 
   Društvom Parada ponosa), 15. junij
• Nastop plesalcev v okviru Supersonique 
   Electronique – Lissat & Voltaxx, 13. julij
• Predstava Somrak: Odmev, 18. julij
• Performans v okviru dogodka Tiffany 
   Reunion, 14. september
• Andhaka (v okviru festivala Mesto žensk), 12. oktober
• Predstava Filidor, s podlago v otroku, 18. december

2013
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov

● Anonimno testiranje 7
● Diskusije in pogovorni večeri 8
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 24
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 6
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 21
● Koncerti 4

● Literarni večeri 5
● Predavanja in predstavitve 7
● Predstave, performansi in nastopi 8
● Razstave in instalacije 1
● Klubski večeri 86
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Predavanja:
• Zelišča, začimbnice in dišavnice 
   (v sodelovanje z DrogArt), 27. februar
• Belma Bećirbašić: Katero telo govoriš? Politike telesa 
   in upora (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 6 marec
• Street art (v sodelovanju z Društvom Appareo), 26. marec

Razstave:
• Fotografska razstava Belme Bećirbašić 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 6. marec

Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis 
   in hepatitis B (7x), januar-december
• Alkohol, nevrotransmiterji in presnova alkohola 
   (v sodelovanje z DrogArt), 30. januar
• Sanja M. Bojanić: Queerovski pogled na skrb 
   (v sodelovanju z Rdečimi zorami), 8. marec
• Predavanje o GHB-ju (v sodelovanje z DrogArt), 13. marec
• Ženske, kriza in (radikalno) socialno delo 
   (v okviru HUB Meetinga, v sodelovanju z Vstajniškimi 
   socialnimi delavkami), 19. april
• Filmsko-pogovorni večeri na temo lezbištva, feminizma  
   in LGBTQ* subkultur (LFU), april – december 
   (27.4., 29.9., 9.10., 4.11., 17.12.)
• Seksizem med nami (v okviru BASKa, 
   v sodelovanju z LFU), 25. maj
• Preventiva pred zlorabo drog in alkohola 
   (v sodelovanju z DrogArt), september – december
• Delavnica Z(a)jebimo spol, 11.6. 
   (v okviru Tedna Parade ponosa), 19.9.
• Predavanje in srečanje z Julianom Howsom, 3. oktober
• Delavnica o hoji (Walking Workshop) 
   (v okviru festivala Mesto žensk), 11. oktober
• Samoobramba za ženske in lezbijke (LFU), 13. november
• Delavnica preoblačenja in fotografije – 
   Maskulinost (LFU), 7. december
• Predstavitev knjige dr. Boštjana Mlakarja Kratke zgodbe 
   brez nagobčnika (v sklopu projekta Pamet v roke, 
   kondom na glavo!, v sodelovanju z DIH), 11. december

Tečaji:
• DJ tečaj, 19.-22. februar

Ustvarjalnost in druženje:
• Bluffin with my muffin, januar – september 
   (24.1., 14.2. 18.5., 26.9.)
• Kavarniški večeri (v sodelovanju z DIC Legebitro, 
   Društvom Appareo) februar – december 
   (21.2., 21.3., 17.4., 23.5., 13.6., 11.7., 26.9., 24.10.,
   14.11., 5.12., 19.12.)
• Pop-up večerje, julij – november (25.7., 29.8., 7.11.)

Klubski večeri:
• Samo zÂME – Berlin (v sodelovanju z BiKoFe), 7. februar
• Tiffanyjev ples v maskah, 9. februar
• Support Ljubljana Pride 2013 (vol. 3) // Svoboda in 
   solidarnost sta istospolni par (v sodelovanju z 
   Društvom Parada ponosa), 16. februar
• Zlate Tifanije, 16. marec
• Cabaretrash, 23. marec
• Leon Vynehall – UK (v sodelovanju z BiKoFe), 30. marec
• zAvod PrAlnica – 9. Obletnica, 6. april
• medvedji žuri Bearquake, maj – avgust (25.5., 29.6., 31.8.)
• Otvoritvena zabava Ljubljana Pride 2013, 8. junij
• Chilli Space, junij – oktober (12.6., 24.7., 7.8., 9.10.)
• Paradni žur 2013, 15. junij
• Supersonique Electronique, marec – julij 
   (2.3., 20.4., 11.6., 13.7.)
• Kalejdoskopov fonografit 
   (v sodelovanju z Atelier Indevin), 18.-19. julij
• Fairy Queen Garden Party, 19. julij
• Pop nation – Tiffany 20. obletnica, 13. september
• Tiffany Reunion, 14. september
• Don’t make new people, 28. september
• Electrosexual Pop nation, 18. oktober
• Česzky zabavkye dvye (v sodelovanju z ZZZ), 19. oktober
• Danza Macabra: Tista noč, ko pretvarjanje več ni 
   potrebno in Krasni novi svet w. Avatism & Richard 
   Davis Live! (v sodelovanju z Danza Macabra Records), 
   31. oktober in 21. december
• Space Dimension Controller – R&S/Clone – UK 
   (v sodelovanju z BiKoFe), 2. november
• Retrovizija, 16. november
• Veliki ReŠi RŠ benefit, 22. november
• FGLF zaključni žur, 30. november
• Bill Youngman, 14. december
• Đirovnovlet, 31. december

Festivali:
• Mednarodni feministični in queer festival 
   Rdeče zore, marec 2013
• HUB Meeting, april 2013
• Balkanski anarhistični sejem knjig – BASK, maj 2013
• Teden Parade ponosa, junij 2013
• 20. obletnica AKC Metelkova mesto, september 2013
• Festival Mesto žensk, oktober 2013
• 29. Festival gejevskega in lezbičnega filma, 
   december 2013

Seznam dogodkov
2013 Prvog puta se ne sjećam. Sjećam se samo, da je bilo nezaboravno, bila sam sigurna, bilo mi je zabavno, 

uživala sam. Odmah nakon prvog puta odlučila sam, da se na to mjesto sigurno vraćam. 
Od tada je prošlo oko šest godina. U tom vremenskom periodu dobila sam ''izabranu obitelj'', slobodu 
izražavanja, slobodu žuranja, proširila su se moja znanja i obzorja, postala sam dio kreativne queer 
ekipe koja radi sa jednim zajedničkim ciljem: prihvaćanje razlika i osnivanje društva u kojem svaki 
pojedinac nađe svoj prostor djelovanja. 

Na početku sam samo izlazila u Klub Tiffany, isključivo zato jer sam tamo bila slobodna i sigurna od 
''predatora'', osjećala sam se zaštičenom, a i zabava je bila najbolja u gradu. Polako sam se pridružila 
skupini Kabaret Tiffany, u kojoj sam za početak djelovala kao performerka a kasnije i voditeljica 
skupine. Kabaret Tiffany je poseban po tome, da izvlači queer priče, priče koje ne nalaze mjesto u 
heteronormativnoj zajednici; oslobađa naš duh i daje nam drugu perspektivu. 

Kabaret se često uključuje i u klubsku scenu, što da jedan poseban doživljaj svakom posjetitelju; naši 
partiji nisu samo partiji, to je novi svijet, svijet u kojem kraljice preobleke skaču po plesišču, čudni 
karakteri uveseljavaju i animiraju posjetitelje, te tako svakome požele dobrodošlicu u taj naš novi 
svijet. 

Osim zabave i kulture, bitna je i sigurnost, o kojoj se rijetko govori na strejt sceni; sigurnost noćnih 
provoda, sigurnost seksa; sigurnost koja je sve manje prisutna, kod nas je ispostavljena (hostese u 
klubu dijele kondome, drogart ima postavljen svoj info pult, testiranje se obavlja u garderobi).
Sigurna sam da mi je drago što sam se priključila djelovanju KCQ-ja i si tako otvorila jedan kreativni 
prostor slobode. 

Olja Grubić

Cabaret Tiffany: Giovanna’s nightmare, 29. oktober 2016 I KCQ I foto: Nika Belcijan

Misli o KCQ, november 2012

KCQ je najstarejši še delujoči LGBT+ prostor 
v Sloveniji in kulturna komponenta, s katero 
najbolj dopolnjuje obstoječe programe ostalih 
LGBT organizacij in iniciativ v Sloveniji.
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Delavnice:
• Odprti atelje: obdelava videa za vizualije, 18. februar
• DIY produkcije glasbe in DJ-anja – MartynaHormańska 
   alias Zdrada Pałki (Poljska/Nemčija) 
   (sodelovanje Rdeče zore), 6. marec
• Večmesečne delavnice ustvarjalnega pisanja ter 
   glasbeno – vizualnega izražanja TEKOČI TRAK IDEJ 1, 
   april – junij (7.4., 14.4., 21.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 16.6.)
• Delavnica trash pisanja – feministična himna in slogani 
   (LFU), 6.maj
• Večmesečne delavnice CabaretTiffany, maj – junij, 
   oktober – december (7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 22.10., 
   29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.)
• Delavnica čiščenja, flikanja, šraufanja in podmazovanja 
   koles (LFU), 24. maj
• Poulični aktivizem in “street art” (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), junij (9. in 12. 6.)
• Dan Ade Lovelace 2014 – Feministične in lezbične 
   računalniške igre, LFU, 12. oktober
• Foto krožek O-kvir, oktober – december 
   (13.10., 10.11., 15.12.)
• Kako prijeti WordPress za roge? (LFU), 13. december

Filmski večeri:
• Lezbični kinoklub – Ubijanje sestre George (1969), 
   LFU, 22. januar
• Torkov filmski večer – Preden se znoči(2000) 
   (sodelovanje DIH), 11. februar
• Torkov filmski večer – Protitok (2009) 
   (sodelovanje DIH), 11.marec
• Torkov filmski večer – Goreči denar (2000), 8.april
• Torkov filmski večer: Vikend (2011), 20. maj
• Lezbični kinoklub in pogovor: Status quo?, LFU, 30. maj
• Festival Migrantskega Filma: RUE CURIOL / ON 
   SUFFOCATION (2013), 19. junij
• Lezbični kinoklub – Ognjeni zublji drvijo skozi Asche 
   (1991), LFU (21. obletnica AKC Metelkove), 10.september
• LFU kinoklub: Tove in Tooti (2012), LFU, 18.november
• Off program 30. Festivala LGBT filma, 7.12.2014 
   (Fuk drugače XXY, Mondo homo), 7. december

Glasba:
• Glasbena poslušalnica Carolina Brauckmann 
   (LFU), 29. januar
• Nastop Ane (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 30. januar
• Koncert Kombinat! (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 13. marec
• Koncert TheJazzbian (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 27. marec
• Glasbena poslušalnica Team Dresch (LFU), 4. april
• Koncert Damjan Loš, 17. april
• Glasbena poslušalnica Flyinglesbians (LFU), 27. maj
• Glasbena poslušalnica Menstruadora 
   (LFU), 26. september

• Glasbena poslušalnica Sookee (LFU), 14. oktober
• Glasbena poslušalnica KathyFire (LFU), 21. oktober
• Nastop Mojca Preglau-Momo 
   (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo),
   4. december

Literatura:
• Bralni krožek AnonymousReaders: Ime mi je 
   RigobertaMenchú (LFU), 25. februar
• Literarni večer: Domovina, bes mašina – Jelena 
   Anđelovski (Srbija) (sodelovanje Rdeče zore), 8. marec
• Literarni megabajti – Suzana Tratnik, 2.oktober
• Delavnica trash pisanja – feministični letaki, sporočila 
   in slogani (LFU), 15. oktober
• Literarni megabajti – Andrej Zavrl, 14. november

Oder:
• Kavarniški odprti oder – poezija, glasba, predstave … 
   (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo), 
   januar – december (30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 
   17.4., 24.4., 12.6., 24.6., 23.10., 6.11., 4.12., 18.12.)
• Pro/anti valentinova predstava (sodelovanje DIC 
   Legebitra, Društvo Appareo), 23. Marec
• Cirkus Bizzare (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 27. februar
• Predstava: Neformalna skupina ZIZ (Slovenija): 
   Med dvema ognjema: Ljubim-te-dobro-se-mej-adijo-
   dobiva-se-na-kavi-pol-pa-se-dava-dol. 
   (sodelovanje Rdeče zore), 7. marec
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 22. marec
• Nastop kraljic preobleke na dogodku Pop nation – 
   pederevrovizijska mrzlica, 9. maj
• God’s kitschen (sodelovanje Društvo Parada ponosa, DIC 
   Legebitra, Društvo Appareo), junij (12. in 26.6.)
• Performansi v okviru dogodka FairyQueen 
   Garden Party, 18. julij
• Nastop Anne Toxxine na dogodku Pop nation, 
   julij, september (25.7., 21.9.)
• Performans La Bananas v okviru dogodka 
   Pop nation – CarribeanLust, 22. avgust
• Nastop Kabaret Tiffany na dogodku Klubski večer 
   z intervencijo kabarejaTiffany! (21. obletnica 
   AKC Metelkove), 10. september
• Večer erotične poezije ali Pijem vodko in upam, da ne bo 
   edina, ki bo prišla za mano (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 23. oktober
• Tjaž dela cirkus (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 6. november
• Cabaret Tiffany (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 18. december

Predavanja:
• Serija pripovedi – kako sem uspel/a s svojo ustvarjalno 
idejo (sodelovanje društvo Appareo), 3. junij

2014
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov

● Anonimno testiranje 9
● Diskusije in pogovorni večeri 10
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 22
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 11
● Izobraževanja in posveti 3
● Kabaret Tiffany 2
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 18

● Koncerti 4
● Literarni večeri 3
● Predavanja in predstavitve 2
● Predstave, performansi in nastopi 13
● Razstave in instalacije 2
● Klubski večeri 82
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Razstave:
• M Ž DRUGO (svetlobna instalacija Nataša Skušek), 
   januar – december
• Fotografska razstava BAD RELIGION 
   (Claudi Sovre Mikelj), 17. – 20. junij
• Projekcija fotografij s tečaja Fotkam, ja in?
   (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo), 26. junij
• Razstava ilustracij Mavrična maškarada 
   (Alenka Spacal), 20.- 24. oktober

Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis 
   in hepatitis B (9x), januar-december
• Cikel Lezbično zdravje (LFU), januar – maj 
   (29.1., 4.4., 27.5.)
• Debata: Drugačen šport je mogoč?! Feminizem, queer 
   in trans v športu (sodelovanje Rdeče zore), 6. marec
• Pogovor BALKAN CAFE – Bratstvo i jedinstvo 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa, DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo) , 12. junij
• Chemsex – večerni pogovori o seksu, drogah in partijih 
   (sedelovanje DIC Legebitra, Združenje DrogArt), 
   25. november
• Moškosti – predstavitev in diskusija, 27. november
• Forum: Novi pristopi v preventivi HIV 
   (sodelovanje ŠKUC Magnus), 2. december
• Pogovori na temo feminizma, lezbištva, nasilja, 
   stereotipov in subkultur, februar – november (7.2., 
   21.3., 22.6., 19.12., 26.9., 12.10., 14.10., 21.10, 24.11.)
• Filmsko-pogovorni večeri na temo LGBTQ, lezbištva, 
   transspolnosti, nasilja, feminizma in subkultur 
   (sodelovanje LFU, DIH), januar – december 
   (22.1., 11.2., 11.3., 8.4., 20.5., 30.5., 18.11., 7.12.)
• Predstavitev fenomena kraljic preobleke, 
   maj – september (9.5., 18.7., 25.7., 22.8., 10.9., 21.9.)
• Preventiva pred zlorabo drog in alkohola 
   (sodelovanjeZdruženje DrogArt), januar – december
• Interna izobraževanja o tvegani uporabi drog in 
   preventivi (sodelovanjeZdruženje DrogArt), 
   marec, november (24.3., 11.11.)

Študijski krožki:
• Lezbično-feministična univerza (LFU), februar – december 
   (7.2. in 21.3. (cikel Simone de Beauvoir), 26.9., 14. 
   in 21.10. (Virginia Woolf), 13. in 24.11. (literarna  teorija    
   skozi prizmo znanstvene fantastike))

Tečaji:
• Fotografski tečaj Fotkam, ja, in? (sodelovanje Društvo  
   Parada ponosa), junij (6., 14., 20., 26.6.)
• DJ tečaj, 30.6. – 3.7.
• Tečaj glasbene produkcije, 9.-11. december

Ustvarjalnost in druženje:
• Kavarniški večeri (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo 
   Appareo) januar – december (30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 
   27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 12.6., 26.6., 11.9., 25.9., 9.10., 
   6.11., 4.12., 18.12.)
• Prednovoletno LFU druženje, 19. december

Klubski večeri:
• zAvod Pralnica – Ponovoletno pranje, 18. januar
• TESSELA, PolyKicks, R&S; UK 
   (sodelovanje BiKoFe), 8. februar
• Supersonique Electronique, februar– julij (15.2., 24.5.)
• PUMP IT UP – men only party 
   (sodelovanje Drveni Volley Zagreb), 22. februar
• Karneval, 1. marec
• Retrovizija, marec – maj (15.3., 31.5.)
• Zlate Tifanije, 22. marec
• AriveDerči#2: DMNP, Filter, Bojler&IllusionArt 
   (sodelovanje Don’t Make New People), 5. april
• medvedji žuri Bear Quake, april – december 
   (12.4., 25.10., 27.12.)
• Marquis Hawkes (D) & Jon K (UK) 
   (sodelovanje BiKoFe), 19.april
• Pride zabave (sodelovanje Društvo Parada ponosa) 
   april – maj (25.4., 23.5.)
• Lose Control And Catch The Sun 
   (sodelovanje ekipa Lose Control), 26. april
• Pop nation – pederevrovizijska mrzlica, 9. maj
• Menquake, april – december 
   (17.5, 30.8., 27.9., 29.11., 27.12.)
• Zaključna zabava Parade ponosa 2014 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 14.junij
• Laszlo Dancehall (Leon Vynehall + A1 Bassline) 
   (sodelovanje BiKoFe), 24. junij
• OCTAVE // Live / (sodelovanje Zavod PLC), 28.junij
• Fairy Queen Garden Party, 18. julij
• Pop nation – Carribean Lust, 22. avgust
• Klubski večer z intervencijo kabareja Tiffany! 
   (21. obletnica AKC Metelkove), 10. september
• Tiffany Reunion (21. obletnica AKC Metelkove), 
   13. september
• STIROPOR pres. CONFORCE (Delsin, Clone/NL)
   (sodelovanje BiKoFe), 11.oktober
• Pop nation – Halloween, 31. oktober
• DMNP x gangfatale: Neana, Trap Door, Georgia Girls& Ra’s 
   Al (sodelovanje Don’t Make New People), 8. november
• SUBJECTED (Vault Series, Berlin) 
   (sodelovanje Zavod PLC), 22.november
• Pop nation – Kdo rabi študenta? 
   (sodelovanje Radio Študent), 28.november
• Zaključna zabava 30. Festivala LGBT filma 
   (sodelovanje FLGBTF), 6. december
• Novoletno razgrajanje v Tiffanyju in Monoklu, 
   31. december

Festivali:
• praznovanja 30. obletnice LGBT gibanja v Sloveniji 
   (delavnice in predstave)
• Mednarodni feministični in queerovski festival 
   Rdeče zore, marec 2014
• Teden Parade ponosa, junij 2014
• Festival migrantskega filma, junij 2014
• 21. obletnica AKC Metelkova mesto, september 2014
• 30. Festival LGBT filma, december 2014

Sodelovanje:
• Lezbično-feministična univerza
• Društvo Appareo
• DIC Legebitra
• ŠKUC Magnus
• FGLF
• Društvo Parada ponosa
• DIH
• KUD Mreža – Festival Rdeče zore
• DrogArt
• Društvo za teroijo in kulturo hendikepa – YHD
• Vstajniške socialne delavke
• FPZ Z’borke
• Radio Študent
• KUD Mreža – Menza pri koritu
• Fem TV
• skupina Performans je
• BiKoFe
• Kolektiv Don’t make newpeople
• Zavod za produkcijo in promocijo elektronske glasbe PLC 
• DrveniVolley (Zagreb) 
• ekipa Lose Control
• Zavod Kru

Seznam dogodkov
2014

Misli o KCQ, november 2012

KCQ med drugim v svojih vsebinah ponuja 
alternativnost in progresivnost ter podira tabuje 
tudi znotraj LGBTIQ+ skupnosti. Z odzivanjem na 
aktualne družbeno politične in ekonomske
razmere, povezovanjem z ostalimi prostori 
na Metelkovi nadaljuje svojo začrtana pot 
opolnomočiti tako LGBTIQ+ posameznice_ke kot 
LGBTIQ* skupnost v celoti.

Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 23. marec 2019 I KCQ I foto: Marcel Obal
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Študijski krožki:
• Lezbično-feministična univerza (LFU), februar – december 
   (2.2. (Literarna teorija skozi prizmo znanstvene 
   fantastike), 10. in 24.2. (Adrienne Rich), 15.5., 5.6. 
   (feministična, lezbična in kvir pornografija)

Delavnice:
• Foto krožek O-kvir, januar – junij (12.1., 9.2., 9.3., 
   19.4., 11.5., 22.6.)
• Večmesečne delavnice CabaretTiffany, februar – junij, 
   oktober – december (3.2., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 
   11.3., 18.3., 25.3., 15.4., 22.4., 3.6., 28.10., 4.11., 11.11., 
   18.11., 25.11., 2.12., 9.12.)
• Delavnica čiščenja, flikanja, šraufanja in podmazovanja 
   koles (LFU), 10. maj
• Delavnica: Intimni prostori viharnega telesa, 
   2. september
• Dan Ade Lovelace 2015: Zasebnost v času nadzora, 
   LFU, 11. oktober

Filmski večeri:
• Fahrenheit 451: Pot Vanje – Kratki film 
   (sodelovanje Društvo GradTeater), 10. marec
• Lezbični kinoklub in pogovor: Lezbična tovarna, 
   LFU, 10. september
• Lezbični kinoklub in pogovor: Jaz, najhujša od vseh, 
   LFU, 21. december

Glasba:
• Glasbena poslušalnica Laurie Anderson (LFU), 10. februar 
• Nastop Ane Mihelić (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 12. februar
• Nastop skupine Clef (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 12. marec
• Nastop Nete Zalar (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 7. maj
• Glasbena poslušalnica Willie Mae Thornton (LFU), 5. junij 
• Koncert Tús Nua
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 6. junij
• Nastop Urša Vurnik (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 18. junij
• Nastop Duo Pixna (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 10. september
• Nastop Kiki (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 8. oktober
• Nastop Klavdija in Filip (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 5. november
• Koncert Z’borke (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 3. december
• Nastop Jazzbian (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 17. december
• Glasbena poslušalnica Chavele Vargas
   (LFU), 21. december

Literatura:
• Literarni večer »Tove&Tooti: Fair Play« (LFU), 30. januar 
• Literarni megabajti – Vesna Lemaić (sodelovanje LFU), 
   13. marec
• Literarni večer – Nejc Rek Neyo, 19. marec
• Trash delavnica lepljenk, brisank in kolažev (LFU), 14.april 
• Literarni megabajti – Jedrt Maležič, 14. maj
• Kavarniški večer vol. 36: literarni pogovor – Alexandre
   Bergamini (sodelovanje Živa književnost,
   Legebitra, Appareo), 4. junij
• Literarno – likovni večer: pesniška zbirka Ane Makuc
   “Ljubica Rolanda • Barthesa” in risbe Nevene Aleksovski,    
   LFU, 8. december

Oder:
• Kavarniški odprti oder – poezija, glasba, predstave ...   
   (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo), januar – 
   december (12.2., 12.3., 23.4., 7.5., 18.6., 10.9., 8.10., 
   5.11., 3.12., 17.12.)
• Nastop Anne Toxxine na dogodku Pop nation, januar,    
   februar (23.1., 20.2.)
• Performans Anne Toxxine v okviru dogodka Menquake, 
   februar, april (28.2., 25.4.)
• Predstava Kabaret Tiffany (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 26. marec
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 28. marec
• Stand up nastop Eve Virc (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 23. april
• Predstava Kabaret Tiffany (sodelovanje Društvo
   Parada ponosa), 10. in 11. junij
• Performansi v okviru dogodka FairyQueen
   Garden Party, 21. avgust
• Predstava Valentine Tanz: A glass of water, 3. september 
• Nastop Improške (sodelovanje DIC Legebitra,
   Društvo Appareo), 10. september
• Nastop v okviru dogodka Vogue, 14. oktober 
• Nastop Cabaret Tiffany v okviru dogodka
   Zaključna zabava festivala LGBT filma, 5. december 
• Nastop Salome v okviru dogodka Referendum after
   party, 20. december
• Nastop kraljic preobleke v okviru Pop nation dogodkov
   (8x) – januar – avgust

Tečaji in večdnevne delavnice:
• Fotografski delavnica PRIDEm (sodelovanje Društvo    
   Parada ponosa), 8.-10. maj
• PRIDEm delavnice: Street Art (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), maj (12., 16., 21., 23.5.)
• Delavnica kreativnega pisanja, september (15., 22., 29.9.)

2015
Dogodki v KCQ
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Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis 
   in hepatitis B (20x), januar-december
• Delavnica Lezbični partnerski odnosi 
   (sodelovanje Rdeče zore), 6. marec
• DelavnicaIzkušnja nasilja zato, ker sem zenska/lezbijka/ 
   kvir/trans... (sodelovanje Rdeče zore), 7. marec
• Projekcija filmov in debata: Trans* – iz osebnega v 
   družbeno (sodelovanje Rdeče zore), 7. marec
• Pogovor Kaj je LGBT skupnost?, 22. april in 20. oktober 
• Chemsex – večerni pogovori o seksu in drogah
   (sodelovanje Legebitra, DrogArt), 13. maj
• Pogovor Chemsex: odnos do seksualnosti med geji danes
   (sodelovanje Legebitra, DrogArt), 7. oktober
• Delavnica ironičnega preoblačenja Female2Male,
   LFU, 18. oktober
• Pogovor: A bi lajno? (sodelovanje Legebitra, DrogArt),
   10. november
• Pogovor: LGBT aktivizem, 17. november
• Kavarniški večer – Dan spomina na žrtve transfobije
   (sodelovanje Legebitra, Appareo, Transakcija),
   19. november
• Predavanje in pogovor “Nasilje v lezbičnih partnerskih
   razmerjih”, LFU, 26. november
• Off program 31. festivala LGBT filma (sodelovanje
   FLGBTF), 6. december (A zvenim gejevsko?, Pomlad,
   Kamionar, Zdravilci gejev, Predolgo v kinu Fair)
• Benefit “Skupaj čez tehnične ovire” – pogovor in klubski
   večer (sodelovanje Protirasistična fronta brez meja),
   29. december
• Predstavitev fenomena kraljic preobleke, januar –
   september (23.1., 20.2., 28.2., 24.4., 25.4., 17.7., 20.12.) 
• Preventiva pred zlorabo drog in alkohola
   (sodelovanjeZdruženje DrogArt), januar – december
• Interno izobraževanje na temo transspolnosti
   (sodelovanje TransAkcija), 8. april, 18. maj 

Ustvarjalnost in druženje:
• Kavarniški večeri (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo    
   Appareo) januar – december (12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 
   23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 10.9., 24.9., 8.10., 
   22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.)
• LFU žur (sodelovanje LFU), 11. april
• PRIDEš na Kavarniški večer? 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa, DIC Legebitra,   
   Društvo Appareo), 21. maj

Klubski večeri:
• zAvod Pralnica – Ponovoletno pranje 
   (sodelovanje Zavod     KRU), 17. januar
• Menquake, januar – maj (31.1., 28.2., 25.4., 30.5.) 
• MAŠKARADA METELKOVA (sodelovanje AKC
   Metelkova mesto), 14. februar
• Mimoza: 33.10.3402 aka Nenad Marković (BGD)
   (sodelovanje Mimoza), 21. februar
• medvedji žuri Bear Quake, marec – december
   (21.3., 27.6., 12.12.)
• AFTER PARTY Zlatih Tifanij, 28. marec 
• STIROPOR presents: 4 ON THE FLOOR
   (sodelovanje Stiropor), 18. april
• Paradium – 46 let radio aktivnosti Radia Študent na
   Metelkovi (sodelovanje RŠ), 8. maj
• Evrosong Party, 23. maj
• Pride Week Opening: Koncert Tús Nua + DJ after
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 6. junij
• Pop nation – Roštiljmanija, 12. junij
• Zaključna zabava Parade ponosa 2015 (sodelovanje
   Društvo Parada ponosa), 13. junij
• Pop nation – Caribbean Lust party!, 7. avgust
• Fairy Queen Garden Party, 21. avgust
• County Cunty, 12. september
• Retrovizija (sodelovanje Legebitra), 10. oktober 
• Halloween!, 31. oktober
• VOGUE w/ RUSHMORE (Trax Couture/ UK)
   (sodelovanje kolektivi Bojler, Don’t Make
   New people, CUF in Sezam), 14. november
• Pop nation – benefit RŠ (sodelovanje RŠ), 27. november
• Zaključna zabava 31. festivala LGBT filma, (sodelovanje
   Festival LGBT filma) 5. december
• Referendum after party, 20. december
• Novoletna “in sedaj bo vse drugače” zabava,
   31. december 

Festivali:
• praznovanja 30. obletnice LGBT gibanja v Sloveniji 
• Mednarodni feministični in queerovski festival
   Rdeče zore, marec 2015
• praznovanja prve petletke delovanja LFU,
   april – december 2015
• Parada ponosa, maj – junij 2015
• Stiropor festival, junij 2015
• 21. obletnica AKC Metelkova mesto, september 2015
• 31. Festival LGBT filma, december 2015

Seznam dogodkov
2015 Svojo pot v KCQ sem sicer pričel šele pred dobrim letom, vendar je v tem kratkem času bila pot precej 

zabavna in poučna. Ko se znajdeš na drugi strani vseh dogodkov in klubskih večerov, se ti odpre 
drugačno spoštovanje do prispevanja k skupnosti, ki jo poskušamo skupaj graditi. Ne le, da sem na 
tej poti pridobil ogromno novih izkušenj, ampak tudi spoznal odlične ljudi, ki s svojim neutrudnim 
delom prispevajo skupnosti, kar se največ da. Poleg odlične ekipe in vseh sodelujočih v KCQ sem na 
poti spoznal mnogo posameznikov_ic, ki s svojim delom in trudom prinašajo čudovito raznolikost 
skupnosti. Mnogo prebedenih noči in dnevov, ki smo jih skupaj preživeli, pa le priča o trudu vse 
ekipe, ki poskuša dodati in iskati nove možnosti širjenja skupnosti. Ravno povezovanje preko vseh 
dejavnosti KCQ mi je v tej skupnosti in ekipi ustvaril polno lepih spominov in izkušenj. Lahko rečem, 
da mi je ta kratek čas odprl ogromno novih poti, spoznanstev in pokazal, da skupaj ustvarjena zgodba 
prinese odlične rezultate in samo oplemeniti ter zbliža našo skupnost.

Miha Satler

Misli o KCQ, november 2012

KCQja dokazuje, da se lahko z relativno majhnimi finančnimi sredstvi izvaja zelo kvaliteten 
socialni, mladinski, izobraževalni program ter da s sodelovanjem med lezbijkami in geji ter drugimi 
posameznicami_ki presega zgodovinske spore med temi skupinami.

Forum 'Na preseku: spolne identitete in spolne usmerjenosti' v okviru festivala Parada ponosa 
2018 (sodelovanje Društvo Parada ponosa, Zavod TransAkcija), 16. junij 2018 I KCQ I foto: Maija 
Pyysing

Misli o KCQ, november 2012

KCQ je predvsem prostor, namenjen za socializacijo LGBT+ populacije. Hkrati pa je okolje, kjer imajo 
priložnost bolje spoznati in se z nami družiti ljudje, različni od nas samih. Prednost KCQ-ja vidim 
predvsem v tem, da imajo naši obiskovalci možnost izbire med oblikami druženja, ki jim najbolj 
ustreza. Večina se odloči za obisk klubskih večerov ob koncu tedna, razveseljiv pa je podatek, da kljub 
začetnemu slabemu obisku medtedenskih dejavnosti, število obiskovalcev le-teh počasi, a vztrajno 
narašča.
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Delavnice:
• Večmesečne delavnice Cabaret Tiffany, januar – maj, 
   september – december (13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 
   24.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 4.5., 
   11.5., 18.5., 25.5., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 
   19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 22.11., 30.11., 7.12.)
• Performativna delavnica – Quimera Rosa “Telo kot 
   senzorični vmesnik” (sodelovanje Rdeče zore), 5. marec
• Delavnica aktivističnega opremljanja koles (LFU), 8. maj
• Popravljalnica transparentov (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 19. maj
• Izdelovanje transparentov za Parado ponosa 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 1. junij
• Kavarniški večer: TransFormacije skozi kviz in šablone 
   (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo, 
   TransAkcija), 3. november

Filmski večeri:
• Lezbični kinoklub – Pogled na Susan Sontag, LFU, 13. maj
• Premiera kratkega filma Fantazija v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 11. junij
• Lezbični kinoklub – Peaches Does Herself (sodelovanje 
   AKC Metelkova mesto), LFU, 9. september
• Filmsko-pogovorni večer: Ponos, 25. oktober
• Off program 32. festivala LGBT filma: Sex & the silver 
   gays, Desire will set you free (sodelovanje Festival 
   LGBT filma), 4. december

Glasba:
• Nastop Sandre Erpe (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 21. januar
• Nastop Dare Acoustic (sodelovanje DIC Legebitra,   
   Društvo Appareo), 3. februar
• Glasbena poslušalnica Alberta Hunter (LFU), 11. februar
• Nastop Isometric (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 18. februar
• Nastop Klavdija in Filip (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 30. marec
• Nastop Tall Jenny (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 13. april
• Glasbena poslušalnica Lourdes Pérez (LFU), 18. april
• Nastop Maruša Malec (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 12. maj
• Nastop Alina Hirtl (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 26. maj
• Nastop Trio Neduo (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 9. junij
• Nastopi Teje Pribac, Mie Lazarova, Kristijana Crnica in 
   Isometric v okviru • Skupnostnega vikenda (sodelovanje 
   Društvo Parada ponosa), 11. in 12. junij
• Koncert Marina Martensson (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 20. oktober
• Nastop Isometric (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 17. november
• Koncert Viktorija Pospelova (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 15. december

Literatura:
• Delavnica trash pisanja (sodelovanje LFU), 11. februar
• Literarni večer s Tatjano Jamnik – Ewa Schilling: Norec 
   (sodelovanje LFU), 26. februar
• Kavarniški, večer: poetični večer, 3. marec
• Literarni večer z Juliet Jacques – “Trans: A Memoir” 
   (sodelovanje Rdeče zore), 7. marec
• Predstavitev antologije evropske lezbične poezije 
   (sodelovanje Rdeče zore), 7. marec
• Literarni megabajti – Brane Mozetič: Objemi norosti, 
   26. april
• Branja in predstavitve literatk_ov v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 
   11. in 12. junij
• Pripovedovanje Mavrične maškarade in drugih živalskih 
   zgodb v okviru  Skupnostnega vikenda (sodelovanje 
   Društvo Parada ponosa), 12. junij

Oder:
• Kavarniški odprti oder – poezija, glasba, predstave … 
   (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo Appareo), januar – 
   junij, oktober – december (21.1., 3.2., 18.2., 3.3., 30.3., 
   13.4., 12.5., 26.5., 9.6., 6.10., 20.10., 17.11., 15.12.)
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 19. marec
• Nastop kraljic preobleke v okviru Pride dogodkov   
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 1. april
• Predstava Kabaret Tiffany, 20. april
• Nastop Kabaret Tiffany v okviru Pride dogodkov   
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 23. april
• Izsek iz predstave Interpretacija sanj Alexandra    
   McQueera v okviru Pride dogodkov (sodelovanje 
   Društvo Parada ponosa), 20. maj
• Performans Eve Kokalj in Salome v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 
   11. in 12. junij
• Predstava Kabaret Tiffany (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 14. in 15. junij
• Nastopi v okviru dogodka Fairy Queen Garden Party, 
   29. julij
• Nastop Impropiflarji (sodelovanje DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 6. oktober
• Cabaret Tiffany: Giovanna’s nightmare, 29. oktober
• Performans Ruby Jones v okviru Pride dogodkov 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 7. december
• Predstava: Guliver II Na otoku velikanov (sodelovanje 
   Društvo lutkovnih ustvarjalcev), 27. december
• Nastopi kraljic preobleke v okviru socializacijskih 
   dogodkov, december (10.12. 17.12.)
• Nastopi v okviru socializacijskih dogodkov 
   (11x) – marec – december

2016
Dogodki v KCQ

Seznam dogodkov
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● Diskusije in pogovorni večeri 14
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 15
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 11
● Izobraževanja in posveti 6
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 24

● Kabaret Tiffany 3
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● Klubski večeri 73
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Predavanja:
• Predavanje in pogovor “Prikazi seksualnosti v umetniških 
   delih slovenskih avtoric in avtorjev”, LFU, 22. Januar
• Manj človeški, bolj kot ptice: radósti in preizkušnje 
   brezimnosti, LFU, 3. junij

Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis, 
   hepatitis B in oralno gonorejo (27x), januar-december
• Performans – Alex Alvina Chamberland (ZDA/SE): 
   My Femininity (sodelovanje Rdeče zore), 6. marec
• Pogovor Aktivizem, 22. marec
• Pogovorni večer – LGBT prostori, 19. april
• Pogovor o gejevskem seksu in drogah (sodelovanje 
   Legebitra, DrogArt, ŠKUC Magnus), 3. maj
• Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in 
   bifobiji – IDAHOT 2016 (sodelovanje Legebitra), 17. maj
• Pogovorni večer – Vpliv outiranja javnih oseb na družbo 
   in LGBT-populacijo, 24. maj
• Kavarniški večer: film + pogovor \ NA OBROBJU OBROBJA 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa, DIC Legebitra, 
   Društvo Appareo), 9. junij
• Forum – »Me nismo nič od tega«: L v LGBT 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 10. junij
• Forum o manjšinjskih medijih v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Pogovor na temo transmitologije v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Skupščina o LGBTQ skupnost v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Refleksija referendumske kampanje: In zdaj? 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Pogovor o gejevskem seksu in drogah II. sodelovanje 
   Legebitra, DrogArt, ŠKUC Magnus), 28. junij
• Izobraževanje: Hiv stigma in diskriminacija 
   (sodelovanje ŠKUC Magnus), 5. julij
• Odziv na HIV – predstavitev multidisciplinarne raziskave 
   (sodelovanje ŠKUC Magnus), avgust
• Pogovor: povezovanje, sodelovanje in podpora, 
   8. november
• Kulturne TransFormacije: Dan spomina na žrtve 
   transfobije – TDOR (sodelovanje TransAkcija), 
   20. november
• Off program 32. festivala LGBT filma: Yes, we fuck! 
   (sodelovanje Festival LGBT filma), 23. november
• Off program 32. festivala LGBT filma: FtWTF – Female 
   to What The Fuck (sodelovanje Festival LGBT filma), 
   24. november
• Predstavitev fenomena kraljic preobleke (1.4., 10.12.)
• Preventiva pred zlorabo drog in alkohola 
   (sodelovanje Združenje DrogArt), januar – december

Študijski krožki:
• Lezbično-feministična univerza (LFU), 18. april 
   (Gloria Anzaldúa)

Tečaji in večdnevne delavnice:
• Tifanijev DJ tečaj, januar – februar (28. in 29.1., 1. in 2.2.)
• Cabaret Tiffany delavnica, 27.-28. februar

Ustvarjalnost in druženje:
• Kavarniški večeri (sodelovanje DIC Legebitra, Društvo 
   Appareo) januar – december (21.1. 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 
   31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 23.6., 22.9., 6.10., 
   20.10., 17.11., 1.12., 15.12.)
• Mednarodni večer: Music Shapes Identity 
   (sodelovanje Legebitra), 25. februar
• Skupnostni vikend (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 11. in 12. junij

Klubski večeri:
• zAvod Pralnica – Ponovoletno pranje 
   (sodelovanje Zavod KRU), 16. januar
• County Cunty – CC is a CHURCH, 30. januar
• Tifanijev pustni razvrat, 6. februar
• Maškarada Metelkova – Queer Ball 
   (sodelovanje AKC Metelkova mesto), 9. februar
• EMA after party, 27. februar
• AFTER PARTY Zlatih Tifanij, 19. marec
• Retrovizija (sodelovanje Legebitra), 26. marec
• PRIDE FUNDRAISER (sodelovanje Društvo Parada 
   ponosa), april – maj, december (1.4., 23.4., 20.5., 9.12.)
• Supersonique Electronique, 16. april
• Zavod Pralnica – Poletno pranje w/ BUENA RONDA 
   (sodelovanje Zavod KRU), 21. maj
• Paradni žur 2016 aka AFTER Ljubljana Pride 2016, 
   18. junij
• Alienata (Killekill, Kat Channel / Berlin), 25. junij
• Supersonique Electronique – Summer Magic, 16. julij
• Fairy Queen Garden Party, 29. julij
• County Cunty, 10. september
• Supersonique Electronique – Autumn Beats, 15. oktober
• Gradevizija After party, 22. oktober
• Halloween Extravaganza, 29. oktober
• Kaj je nouga na sceni #4 
   (sodelovanje Festival LGBT filma) 3. december
• Baklavica, 10. december
• Novoletna zabava društva ŠKUC, 17. december
• Diamonds and Champagne, Super fabulous New 
   Year’s Party!, 31. december

Festivali:
• Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, 
   marec 2016
• Festival Parada ponosa, junij 2016
• obletnica AKC Metelkova mesto, september 2016
• TransFormacije, november 2016
• Festival LGBT filma, november-december 2016

Seznam dogodkov
2016

Cabaret Tiffany (sodelovanje DIC Legebitra, 
Društvo Appareo), 18. december 2014 I KCQ I 
foto: arhiv KCQ

Referendum   after   party,   20.   december 2015 
I KCQ I foto: arhiv TP

Performans – Alex Alvina Chamberland (ZDA/SE): My Femininity (sodelovanje Rdeče zore), 6. marec 
2016 I KCQ I foto: Rebeka Bernetič



43 44

Delavnice:
• večmesečne delavnice Cabaret Tiffany, januar – 
   maj, september – december (1x tedensko)
• Kavarniški večer: Raznolikost ljubezni 
   (sodelovanje Kvartir, DIC Legebitra), 26. januar
• Prvi koraki v svet Linuxa (sodelovanje 
   Lezbično-feministična univerza – LFU) , 28. januar
• Delavnica: queer pravljice 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 4. maj
• Izdelovanje transparentov za Parado ponosa   
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 1. junij
• Gender Bender delavnica ironičnega preoblačenja  
   (sodelovanje LFU), 9. september
• Dan Ade Lovelace 2017 – delavnica Lezba.si 
   (LFU), 10. september
• Kavarniški večer: Zgodbodelnica 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 2. november
• TransTube: video delavnica 
   (sodelovanje: Zavod Transakcija), 11. november
• Kavarniški večer: Mavrična ustvarjalnica 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 30. november
• Programerska delavnica z Arduinom (sodelovanje LFU), 
   15. december

Filmski večeri:
• Filmski večer v okviru Skupnostnega vikenda   
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Lezbični kinoklub – Dyke Hard (sodelovanje AKC 
   Metelkova mesto), LFU,  8. september
• Off program 33. festivala LGBT filma: Ko sva skupaj, 
   sva lahko povsod (sodelovanje Festival LGBT filma), 
   23. november
• Off program 33. festivala LGBT filma: Sagwan, Torrey   
   Pines (sodelovanje Festival LGBT filma), 3. december

Glasba:
• Nastop Filipa Vurnika (sodelovanje DIC Legebitra), 
   23. marec
• Karaoke (sodelovanje DIC Legebitra), 
   20. april
• Nastop Giovanne v okviru dogodka Sobotni salon: 
   Eurosong 2017 (sodelovanje: DIC Legebitra, Medoti),
   13. maj
• Nastop Anje Hrastovšek (sodelovanje DIC Legebitra), 
   18. maj
• Nastop Mance Berlec (sodelovanje DIC Legebitra), 
   1. junij
• Koncert skupine CROON v okviru Skupnostnega vikenda 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Nastop Kristijana Crnice (sodelovanje DIC Legebitra), 
   19. oktober
• Koncert Luke Black Live Allnight! (sodelovanje 
   Hostel Tresor), 21. oktober

Literatura:
• Literarno branje v okviru kavarniškega večera 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 9. februar
• Literarni megabajti z Jedrt Lapuh Maležič: Bojne barve, 
   16. februar
• Literarno-filmski večer Roman Dečki – 80 let kasneje, 
   12. maj
• Literarni megabajti: Franco Buffoni – Byronov služabnik, 
   23. oktober

Oder:
• Kavarniški odprti oder – poezija, glasba, predstave … 
   (sodelovanje DIC  Legebitra, Društvo Appareo), januar – 
   junij, oktober (9.2., 23.2., 23.2., 20.4., 18.5., 1.6., 19.10.)
• Antivalentinovski Cabaret Tiffany 
   (sodelovanje: Rdeče zore), 11. februar
• Nastopi v okviru petkovih žurov, januar – december 
   (27.1., 10.2., 25.2., 3.3., 24.3., 14.4., 9.6., 23.6., 30.6., 15.7., 
   21.7., 18.8., 25.8., 6.10., 28.10., 17.11., 22.12.)
• Nastop kraljic preobleke v okviru dogodka Ledena 
   baklavica, 18. februar
• Nastop v okviru dogodka Eurovision party, 24. februar
• Predstava Improške – Spogledovanja, improvizirana 
   gledališka predstava v okviru 18. festivala Rdeče zore 
   (sodelovanje: Rdeče zore, DIC Legebitra), 9. marec
• Predstava Cabaret Tiffany – Za vse naše ženske, 10. marec
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 18. marec
• Nastop Kabaret Tiffany v okviru Pride dogodkov 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 21. april
• Nastop kraljic preobleke v okviru dogodka 
   Majska kraljica, 19. maj
• Predstava Kabaret Tiffany (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa),15. junij
• Nastopi v okviru dogodka Fairy Queen Garden Party, 
   28. julij
• Predstava Kabaret Tiffany – Halloween edition, 
   30. oktober
• Predstava Kabaret Tiffany, 10. november
• Kavarniški večer: lutkovna predstava Prva Ljubezen 
   (sodelovanje: ŠKUC, DIC Legebitra), 14. december
• Nastop v okviru dogodka Ledena kraljica, 15. december

Predavanja in posveti:
• Predavanje Miha Fugina: Intima tovarišev in tovarišic 
   na Kitajskem – anarhistični uvidi in kvir gibanje v okviru 
   18. festivala Rdeče zore (sodelovanje: Rdeče zore, 
   DIC Legebitra), 11. marec
• Regionalni posvet: Ključ do vključenosti 
   (sodelovanje: Info ŠKUC), 30. maj

Razstave:
• Razstava Petre Bajić v okviru Skupnostnega vikenda 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij

2017
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Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis, 
   hepatitis B in oralno gonorejo (sodelovanje DIC 
   Legebitra, ŠKUC Magnus) (2x mesečno), 
   januar-december
• Pogovor o gejevskem seksu in drogah: GHB/GBL (v okviru 
   projekta Kemseks (sodelovanje Legebitra, DrogArt, 
   ŠKUC Magnus), 11. april
• Filmsko-pogovorni večer 33. let ŠKUC – Magnusa in 
   projekcija filma Po gladini (sodelovanje ŠKUC Magnus),  
   18. april
• Performans Chedder Gorgeous (VB) v okviru Pride 
   dogodka (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 21. april
• Brezplačno anonimno testiranje brisov sline (sodelovanje 
   ŠKUC Magnus), maj, december (5.5., 8.12., 22.12., 29.12.)
• Pogovor o gejevskem seksu in drogah: kemseks.si v 
   okviru projekta Kemseks (sodelovanje Legebitra, 
   DrogArt, ŠKUC Magnus), 16. maj
• Pogovor z Lano Gobec, Luko Cejem in Legebitro v okviru 
   Skupnostnega vikenda (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), junij
• Forum o dragu v okviru Skupnostnega vikenda    
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Predstavitev raziskave o seksu v okviru Skupnostnega 
   vikenda (sodelovanje Društvo Parada ponosa), junij
• Pogovor o sceni v okviru dogodka Sobotni salon 
   (sodelovanje: DIC Legebitra, Medoti), 24. junij
• Pogovor STEREOTIPI – “Biseksualnost ne obstaja” 
   (sodelovanje: Kvartir), 27. junij
• Pogovor štrikanje nekoč in danes 
   (sodelovanje: DIC Legebitra, Medoti), 26. avgust
• Pogovor o lezbičnih srečanjih EL*C in LWT 
   (sodelovanje LFU), 17. novemebr
• Dan spomina na žrtve transfobije – TDOR 
   (sodelovanje TransAkcija), 20. november
• Off program 33. festivala LGBT filma: Fantje naprodaj 
   (sodelovanje Festival LGBT filma), 22. november
• Predstavitev kampanje N = N, Nezaznavno je 
   Neprenosljivo, 1. december
• Predstavitev raziskave o lezbičnih partnerstvih 
   (sodelovanje LFU), 8. december
• Naredi svoj kemseks.si party paket (v okviru projekta 
   Kemseks (sodelovanje Legebitra, DrogArt, 
   ŠKUC Magnus),  19. december
• Preventiva pred zlorabo drog in alkohola
  (sodelovanje Združenje DrogArt), januar – december

Ustvarjalnost in druženje:
• Kavarniški večeri (sodelovanje DIC Legebitra) 
   januar-junij, oktober-december (12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 
   9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6., 5.10., 
   19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.)
• Roza škis in družabne igre, januar – december 
   (2.2., 14.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 25.5., 8.6., 29.6., 
   6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 7.9., 14.9., 
   21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 7.12., 21.12.)

• Sobotni salon (sodelovanje: DIC Legebitra, Medoti), 
   maj-avgust (13.5., 24.6., 26.8.)
• Skupnostni vikend (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 
   10. in 11. junij
• Mavrično Brucovanje 2017 (sodelovanje DIC Legebitra, 
   DIH, Društvo Parada ponosa, Kvartir, Zavod TransAkcija), 
   18. oktober

Tečaji in večdnevne delavnice:
• Delavnice Kabareja Tiffany, 23.-27. januar
• DJ tečaj, 6. – 14. november

Klubski večeri:
• zAvod Pralnica – Ponovoletno pranje 
   (sodelovanje Zavod KRU), 21. januar
• Tropical winter , 27. januar
• PRIDE FUNDRAISER (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), januar – april (28.1., 17.2., 25.3., 21.4.)
• Hall of mirrors, 10. februar
• Ledena baklavica, 18. februar
• Eurovision party, 24. februar
• Tiffanijev karneval, 25. februar
• AFTER PARTY Zlatih Tifanij, 18. marec
• Hellow Yellow Brick Road, 24. marec
• POP Easter, 14. april
• Supersonique electronique – Volume X , 15. april
• Menquake, 22. april, 9. december
• Majska kraljica, 19. maj
• Paradni žur 2016 aka AFTER Ljubljana Pride 2017 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 17. junij
• Poliži me!, 23. junij
• Neon summer lights, 30. junij
• Summersonique electronique, 15. julij
• Superhero party, 21. julij
• Fairy Queen Garden Party, 28. julij
• Caribbean Lust, 18. avgust
• Tiffany Reunion, 8. september
• Gender Bender žur, 9. september
• Baklavica!, 23. september
• Menquake – Autumn Edition, 30. september
• Necro Heidi’s House of Horror, 28. oktober
• Halloween edition, 31. oktober
• Supersonique Electronique – Standard edition, 
  18. november
• No scrubs, 8. december
• Super fabulous New Year’s Party!, 31. december

Festivali:
• Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, 
marec 2017
• Festival Parada ponosa, junij 2017
• obletnica AKC Metelkova mesto, september 2017
• TransFormacije, november 2017
• Festival LGBT filma, november-december 2017

Seznam dogodkov
2017

Supesonique Electronique Summer Nights, 17. avgust 2018 I KCQ I foto: arhiv KCQ

Razstava Strap-Tease v okviru Lezbične četrti 2018 (sodelovanje Lezbična četrt), januar-februar 
2018 I KCQ I foto: Vesna Liponik
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Delavnice:
• večmesečne delavnice Cabaret Tiffany, 
   februar – junij, avgust – december (1x tedensko)
• Delavnica – JavaScript: Pridobivanje podatkov s spleta 
   (sodelovanje Lezbično-feministična univerza – LFU), 
   13. marec
• Delavnica – JavaScript: Pridobivanje podatkov s spleta II.    
   (sodelovanje LFU), 27. marec
• Skupinska delavnica zinov in glasbena poslušalnica 
   (sodelovanje: LFU), 17. april
• Varn(ejš)a spletna socialna omrežja za LGBTIQA+ osebe 
   (sodelovanje Zavod Emanat), 14. maj
• Odprtokodno programje – Ubuntu namestitvena zabava 
   (sodelovanje: LFU), 22. maj
• Izdelovanje transparentov za Parado ponosa 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 5. junij
• Delavnica David Hoyle: Živeti v tukaj in ZDAJ!/Living in 
   the NOW! v okviru festivala Sindikat odklonskih entitet   
   (sodelovanje: Sindikat, Emanat), 29. avgust
• Delavnice spoznavanja tehnike zvoka in luči, 6. november

Filmski večeri:
• Filmsko-pogovorni večer v okviru Kavarniških večerov 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 25. januar
• Fierce Friday, marec (23.3., 30.3.)
• Kavarniški večer: Party Monster 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 19. april
• Filmsko-pogovorni večer Parada, kot boj? v okviru 
   kavarniškega večera (sodelovanje: Društvo Parada 
   ponosa, DIC Legebitra), 14. junij
• Lezbični kinoklub –Stormé v okviru 25. obletnice AKC
   Metelkova mesto, (sodelovanje LFU), 9. september
• Filmsko-pogovorni večer v okviru dogodka Tiffany 
   ARTinkulacija, 18. oktober
• Off program 34. festivala LGBT filma: Moje telo, moja 
   pravila in Ekstravaganca (sodelovanje Festival 
   LGBT filma), 2. december

Glasba:
• Koncert Filipa Vurnika v okviru 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 22. marec
• Glasbena poslušalnica (sodelovanje: LFU), 17. april
• Koncert FPZ Z’borke v okviru dogodka Kavarniški večer: 
   IDAHOBiT (sodelovanje DIC Legebitra), 17. maj
• Koncert Jazzva v okviru kavarniškega večera 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 31. maj

Literatura:
• Literarno branje v okviru kavarniškega večera 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 8. februar
• Literarni megabajti: Kristina Hočevar – Naval, 20. februar
• Literarni performans Acne vulgaris v okviru 
   Noči knjige 2018, 23. april
• Literarni večer Kavarniški večer z Gospo_dom Venera 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 3. maj
• Pogovor o LGBT vsebinah v otroški literaturi v okviru    
   Nacionalnega meseca skupnega branja, 5. oktober

Oder:
• Kavarniški odprti oder – poezija, glasba, predstave … 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 8. februar
• Predstava Kabaret Tiffany, 17. februar
• Kavarniški večer: Slam zverine v okviru 19. festivala 
   Rdeče zore (sodelovanje: Rdeče zore, DIC Legebitra), 
   8. marec
• Nastopi v okviru petkovih žurov, marec, junij – oktober, 
   december (16.3., 30.3., 22.6, 27.7., 4.8., 10.8., 17.8., 24.8., 
   22.9., 19.10., 31.10., 1.12., 22.12.)
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 14. april
• Gledališče zatiranih (sodelovanje DIC Legebitra), 29. maj
• Predstava Kabaret Tiffany v okviru festivala Parada 
   ponosa 2018 (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 
   20. junij
• Predstava Kabaret Tiffany v okviru festivala Sindikat 
   odklonskih entitet (sodelovanje: Sindikat, Emanat), 
   29. avgust
• Predstava Kabaret Tiffany: Your fullest potential v okviru 
   mednarodne konference Na vzhod! (sodelovanje 
   Društvo ŠKUC), 26. oktober
• Predstava Kabaret Tiffany: Halloween, 2. november
• Tiffany ARTinkulacija: Queer Moda, 15. november
• Predstava Lažna dojka v okviru Festivala LGBT filma, 
   24. november
• Predstava ImproŠke: Praznične štorje, 22. december

Predavanja in predstavitve:
• Predstavitev Kulturnega centra Q in dela z LGBTIQ+ 
   mladimi (sodelovanje Mreža MaMa), 10. maj
• Študijski obisk: predstavitev v okviru festivala Parada 
   ponosa 2018 (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 
   20. junij
• Predstavitev delovanja Društva ŠKUC, Kulturnega centra 
   Q, dela z mladimi LGBTIQ* osebami (sodelovanje Mreža 
   MaMa), 5. oktober

Razstave:
• Razstava Strap-Tease v okviru Lezbične četrt 2018 
   (sodelovanje Lezbična četrt), januar-februar

2018
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Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis, 
   hepatitis B in oralno gonorejo (sodelovanje DIC 
   Legebitra, ŠKUC Magnus) (1-2x mesečno), 
   januar-december
• Pogovor v okviru dogodka Sobotni salon: Rožnati 
   trikotnik (sodelovanje: DIC Legebitra, Medoti), 20. januar
• Delavnica Lezbične in kvirovske intimnosti v prijateljskih 
   odnosih (sodelovanje LFU), 19. februar
• Predstavitev s pogovorom Prihaja doba PrEP-a! v okviru 
   projekta Ustavimo hiv (sodelovanje ŠKUC Magnus), 
   19. marec
• Svetovni dan boja proti rasizmu (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 21. marec
• Transfobija v LGBT+ skupnosti – nehajmo se sprenevedati 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa in Zavod 
   TransAkcija), 28. marec
• Predavanje za zaposlene v nočnem življenju: uporaba 
   drog in zapleti (sodelovanje DrogArt), 24. april
• Delavnica Kako podpreti prijateljico, ki doživlja nasilje v 
   lezbičnem partnerstvu? (sodelovanje LFU), 15. maj
• Pogovarjajmo se o gejevskem seksu in drogah v okviru 
   projekta Kemseks (sodelovanje DIC Legebitra, Združenje 
   DrogArt, ŠKUC Magnus), 29. maj
• Delavnica: ACE – aseksualne osebe v LGBT skupnosti v 
   okviru Paradnega meseca (sodelovanje Društvo Parada 
   ponosa, Kvartir), 12. junij
• Pogovor Na preseku: spolne identitete in spolne 
   usmerjenosti v okviru festivala Parada ponosa 2018 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa, Zavod TransAkcija), 
   16. junij
• Performans Bruno Cadinha v okviru festivala Parada 
   ponosa 2018 (sodelovanje Društvo Parada ponosa),
   17. junij
• Pogovor Parada – protest in ne zabava v okviru festivala 
   Parada ponosa 2018 (sodelovanje Društvo Parada 
   ponosa), 22. junij
• Pogovor Fenomen Switchflicker v okviru festivala 
   Sindikat odklonskih entitet (sodelovanje: 
   Sindikat, Emanat), 30. avgust
• Pogovor s Salome v okviru kavarniških večerov 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 8. november
• Dan spomina na žrtve transfobije – TDOR 2018 
   v okviru meseca TransFormacij III (sodelovanje: 
   Zavod Transakcija), 20. november
• Off program 34. festivala LGBT filma: Queercore 
   (sodelovanje Festival LGBT filma), 21. november
• Off program 34. festivala LGBT filma: Kjer se konča 
   pravica (sodelovanje Festival LGBT filma, DIC Legebitra,
   Zavod TransAkcija), 22. november
• Pogovarjajmo se o gejevskem seksu in drogah: 
   Zakonodaja v okviru projekta Kemseks (sodelovanje DIC   
   Legebitra, DrogArt, ŠKUC Magnus), 4. december
• Brezplačno anonimno testiranje brisov sline 
   (sodelovanje ŠKUC Magnus), december
• Preventiva pred zlorabo psihotropnih snovi (sodelovanje  
   DrogArt), januar – december

Tečaji in večdnevne delavnice:
• večdnevne delavnice Mavrična retorika (v sodelovanju  
   z Javnim zavodom Mladi zmaji), marec-junij 
   (2.3., 16.3., 23.3., 6.4., 2.6.)

Ustvarjalnost in druženje:
• Kavarniški večeri (sodelovanje DIC Legebitra) januar-
   junij, november-december (25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3.,   
   19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 8.11., 22.11., 6.12.)
• Roza škis in družabne igre, januar – julij, oktober – 
   november (1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 26.4., 10.5., 7.6., 
   21.6., 5.7., 25.10., 16.11.)
• Sobotni salon (sodelovanje: DIC Legebitra, Medoti), 
   januar, marec, maj (20.1., 24.3., 12.5.)
• LGBT+ izmenjevalnica oblačil 
   (v sodelovanju s TransAkcijo), 7. april
• Izdelovanje scene za Parado ponosa 2018 v okviru 
   festivala Parada ponosa (sodelovanje Društvo 
   Parada ponosa), 16. junij
• Predparadna LGBT+ izmenjevalnica oblačil in piknik v 
   okviru festivala Parada ponosa 2018 (sodelovanje 
   Društvo Parada ponosa, Zavod TransAkcija), 17. junij
• Skupnostna večerja v okviru festivala Parada ponosa 
   2018 (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 17. junij
• Poletna sobota: Pod svobodnim soncem, 14. julij
• Brezplačna ura argentinskega tanga (sodelovanje Tango 
   Pop), september – december (10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 
   8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 
   26.11., 3.12., 10.12., 17.12., 24.12.)

Klubski večeri:
• Ponovoletni wellness, 5. januar
• Plastic fantastic, 19. januar
• Nimaš pojma, 26. januar
• Gibljivo tihožitje, 2. februar
• Prešerna noč, 9. februar
• Tiffanijev veliki pustni karneval, 10. februar
• Noč eksotičnih eksponatov, 16. februar
• Subverzivni in Drzni, 23. februar
• Ass Effect, 2. marec
• Zetkin, 9. marec
• Glitterbox vol2, 16. marec
• PRIDE Fundraiser (sodelovanje Društvo Parada ponosa),   
   23. marec
• Pop Easter, 30. marec
• A ne veš, da je nebeško plava moja barva?, 6. april
• Petek 13., 13. april
• AFTER PARTY Zlatih Tifanij, 14. april
• Naravna lepota je najlepša, 20. april
• Springsonique Electronique, 27. april
• Tri barve: Rdeča, 4. maj
• Tri barve: Modra, 11. maj
• Evrovizijski afterparty, 12. maj
• PRIDE Fundraiser 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 25. maj

• Ujetniki poželenja, 1. junij
• Ko se prebudi ljubezen, 8. junij
• Peaches after party v okviru festivala Parada ponosa 2018 
(sodelovanje Društvo Parada ponosa), 15. junij
• Glitter box: Greh in rahločutnost, 22. junij
• Pride after party 2018 
   (sodelovanje Društvo Parada ponosa), 23. junij
• Fierce Friday – Poletne strasti, 29. junij
• La La Land, 6. julij
• Hot in the City: Toples Večer, 13. julij
• Ghosting // Chris Cruse (US) + local support, 20. julij
• Fairy Queen Garden Party, 27. julij
• Britney Trash-Out, 4. avgust
• Caribbean Lust, 10. avgust
• Supesonique Electronique Summer Nights, 17. avgust
• Under the Sea, 24. avgust
• After: Seks, ljubezen in avantgarda v okviru festivala 
   Sindikat odklonskih entitet (sodelovanje: 
   Sindikat, Emanat), 29. avgust
• Drama Queen, 31. avgust
• Škandal (v okviru 25. obletnice AKC Metelkova mesto), 
   7. september
• House of Tiffany (v okviru 25. obletnice AKC 
   Metelkova mesto), 8. september
• A Night To Remember, 14. september
• Ustanova • object blue LIVE, 15. september
• A Secret Affair, 21. september
• Mean Girls Trash-Out, 22. september
• Cvetje v jeseni, 29. september
• Menažerija: Arty Party, 5. oktober
• Prva redna skupščina, 12. oktober
• Supersonique Technotronique, 19. oktober
• Kvalitat Presents Radio Esplendor, 20. oktober
• Erasmus Halloween : Metelkova Horror Story, 25. oktober
• The Congress, 26. oktober
• Drum and Bass Konferenca 2018, 27. oktober
• Halloween: Hocus Pocus, 31. oktober
• La Mustache, 2. november
• No Regrets, 9. november
• Liquid Lights, 16. november
• Festival Grounded 2018 | electronic music, 23. november
• N = N, 30. november
• A Star is Born, zaključni žur 34. Festivala LGBT filma, 
   1. december
• Papi in Naj Reunion, 7. december
• Rožnati Trikotnik: After Party, 8. december
• Tiffanijev decembrski punč: Vol. 1, 14. december

• Ustanova: Deena Abdelwahed, 15. december
• Tiffanijev decembrski punč vol.2, 21. december
• Madona trash out, 22. december
• Tiffanijev decembrski punč vol.3, 28. december
• Resolution Revolution: New Year Party, 31. december

Festivali:
• Lezbična četrt, januar 2018
• Mednarodni feministični in kvirovski festival 
   Rdeče zore, marec 2018
• Noč knjige, april 2018
• Festival Parada ponosa, junij 2018
• Sindikat odklonskih entitet, avgust-september 2018
• 25. obletnica AKC Metelkova mesto, september 2018
• Festival nevladnih organizacij LUPA, september 2018
• Nacionalni mesec skupinskega branja, oktober 2018
• Drum and Bass Konferenca 2018, oktober 2018
• TransFormacije, november 2018
• Festival Grounded, november 2018

Sodelovanje:
• Lezbično-feministična univerza 
• DIC Legebitra 
• ŠKUC Magnus 
• Klub Monokel 
• Društvo Parada ponosa 
• Zavod TransAkcija 
• Festival LGBT filma 
• Kvartir 
• Lezbična četrt 
• Združenje DrogArt 
• Festival Rdeče zore 
• AKC Metelkova mesto
• Tango Pop 
• Javni zavod Mladi zmaji 
• Zavod Emanat 
• Medoti
• KUD Mreža 
• Galerija Alkatraz 
• Mreža MaMa 
• Info ŠKUC
• ŠKUC gledališče 
• Menažerija 
• ImproŠke 
• Erasmus ESn University Ljubljana

Seznam dogodkov
2018

Misli o KCQ, november 2012

Zame je KCQ-jeva največja kvaliteta naravnost magična sposobnost razbijanja predsodkov. Razbil 
jih je v meni, v moji družini in mojih prijateljih. Ni človeka, ki ni prišel v soboto zjutraj domov in si še 
vedno oklepal starih predispozicij o "pedrih in lezbah". Naj se sliši še tako romantično, a je res. KCQ je 
prostor, ki nas združuje. Ljudi vseh vetrov, prepričanj in usmerjenosti. Pred dobrimi leti, ko sem prvič 
v KCQ vstopil za šank, pripravljen na delo, potnih dlani, bi se tej trditvi verjetno cinično smejal. Danes 
samo prikimam in žarim od ponosa. Ker je KCQ zrastel in dozorel. In z njim, malo po malo, tudi jaz. :)
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2019
Dogodki v KCQ

Dosedanji dogodki
Delavnice:
• večmesečne delavnice Cabaret Tiffany, 
   januar - april (1x tedensko)
• Delavnica o radikalni skrbi zase (sodelovanje 
   Lezbično-feministična univerza - LFU), 28. januar 
• Uvod v SQL podatkovne baze (sodelovanje LFU), 
   16. februar 
• Varnejša spletna komunikacija (sodelovanje LFU), 
   16. marec

Filmski večeri:
• Filmsko-pogovorni večer feministične, lezbične in kvir 
   pornografije (sodelovanje LFU), 12. januar

Glasba:
• Koncert Tatjane Mihelj v okviru kavarniškega večera 
   (sodelovanje DIC Legebitra), 21. februar
• Koncert Croon v okviru kavarniškega večera
   (sodelovanje DIC Legebitra), 7. marec

Literatura:
• Literarni večer poezija s Tomom Vebrom v okviru 
   kavarniških večerov (sodelovanje DIC Legebitra), 
   21. marec
• Literarni megabajti: Brane Mozetič – Sanje v drugem 
   jeziku v okviru Noči knjige 2019 in praznovanja 
   35. letnice LGBT gibanja, 23. april

Oder:
• predstava A mi daš cifro? (sodelovanje: ImproŠke), 
   1. marec
• Podelitev nagrad Zlate Tifanije, 23. marec
• predstava Rok Kravanja: *arija*omagaj 
   (sodelovanje Via Negativa), 26. marec 

Razstave:
• Anahita – Status in izzivi žensk v modernem Iranu v 
   okviru 20. festivala Rdeče zore  (sodelovanje: Rdeče zore), 
   9. marec

Sociala in zdravje:
• Brezplačno anonimno testiranje za virus HIV, sifilis, 
   hepatitis B in oralno gonorejo (sodelovanje DIC 
   Legebitra, ŠKUC Magnus) (1x mesečno), 
   januar-april
• Tiffany ARTikulacija: Pogovor z 
   umetnikom Xiyadiejem, 31. januar 
• Pogovarjajmo se o gejevskem seksu in drogah 
   v okviru projekta Kemseks (sodelovanje 
   DIC Legebitra, Združenje DrogArt, ŠKUC Magnus), 
   19. marec

Tečaji in večdnevne delavnice:
• DJ tečaj, 5. - 12. marec

Ustvarjalnost in druženje:
• Brezplačna ura argentinskega tanga (sodelovanje Tango 
   Pop), januar - april (7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 
   18.2., 25.2., 4.3., 12.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4.)
• Kavarniški večeri (sodelovanje DIC Legebitra) 
   januar - april (24.1., 21.2., 7.3., 21.3., 18.4.)
• Roza škis in družabne igre, februar – april 
   (28.2., 14.3., 11.4.)
• Tiffany ARTikulacija: Rožnati trikotnik 
   (sodelovanje:ŠKUC gledališče), 28. marec 

Klubski večeri:
• Tiffanijeva novoletna terapija, 4. januar
• Mrzli dnevi, vroče noči, 11. januar
• All that glitter is snow, 18. januar
• Chilly willy, 25. januar
• Secret Society, 1. februar
• Petkove gazele, 8. februar
• Ljubezen osvobaja, 15. februar
• Wig Party, 22. februar
• Drag Trash – Out, 23. februar
• Prvega ne pozabiš nikoli, 1. marec
• Karnevalska ekstravaganza, 2. marec
• Zetkin, 8. marec
• Don’t let mama know, 15. marec
• March in to Spring, 22. marec
• Petkov čigumi: George Michael Night, 29. marec
• Supersonique Electronique – Classique, 30. marec
• Together in electric dream, 5. april
• Night of alluring glamazons, 12.4.2019

Festivali:
• Mednarodni feministični in kvirovski festival 
   Rdeče zore, marec 2019
• Noč knjige, april 2019 

Sodelovanje:
• DIC Legebitra
• ŠKUC Magnus
• Tango Pop 
• KUD Mreža
• Info ŠKUC
• ŠKUC gledališče 
• Via Negativa
• ImproŠke 
• Fem TV 
• Združenje DrogArt
• Festival Rdeče zore 
• AKC Metelkova mesto
• Lezbično-feministična univerza

● Anonimno testiranje 4
● Diskusije in pogovorni večeri 3
● Enodnevne in večdnevne delavnice ter tečaji 6
● Filmski in pogovorno-filmski večeri 1
● Izobraževanja in posveti 2
● Kabaret Tiffany 1
● Kavarniški večeri in družabni dogodki 22

● Koncerti 2
● Literarni večeri 2
● Predstave, performansi in nastopi 6
● Razstave in instalacije 1
● Klubski večeri 21
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Zgodba nekega kvirovanja
Deset let ŠKUC-Kulturnega centra Q praznujem zaradi naše skupne predzgodbe v letih 2007-
2010, v kateri sem aktivno sodelovala. Pomeni mi zgodbo sodelovanja, zaupanja in solidarnosti 
med nekaj lezbijkami in geji iste generacije, ki smo v tistih letih poskušale_i ponovno »vzpostaviti 
sceno« v klubih ŠKUC-LL-Monokel in ŠKUC-Tiffany. 

Od samega nastanka oktobra 1993 pa vse do leta 2007 so program in žure v klubih Tiffany in 
Monokel na Metelkovi koordinirale_i predvsem aktivistke_i, ki so pričele_i z gejevskim in  lezbičnim 
aktivizmom v Ljubljani v drugi polovici 1980ih. V letih 2007-2008 smo koordinacijo klubov prevzela 
generacija, ki smo bile_i v 1980ih šele rojene_i. Eden od vzrokov za medgeneracijsko »predajo« 
klubov je bilo praktično opustošenje večine klubske scene na Metelkovi, ki se je zgodilo zaradi 
zakona o gostinstvu leta 2007, ter izgorelost aktivistk_ov.  

Brez izkušenj, brez denarja in z veliko ideali smo mlade_i stvari zastavile_i po svoje, s preskušanjem, 
delno s ponavljanjem, delno z izumljanjem. Organizirale_i smo filmske večer, bralne krožke, 
razstave, performanse, predavanja in poskušale vzpostaviti žure. 
Zaradi občutja nezaupanja, nadzora in hierarhičnega odnosa s strani starejših aktivistk_ov 
sta se naši ekipi iz klubov Monokel in Tiffany v tistih prekernih pogojih še tesneje povezale_i in 
sodelovale_i, kar je bilo poimenovano za »kvirovanje«.
 Izraz »queer« (kvir) smo namreč občasno uporabljale_i kot nekaj modernega in kot možen krovni 
izraz za nas mlajše, ki delujemo v aktivizmu (Caffe Queer, Kulturni center Q, razstava Here! Queer!...). 
Ob 25. obletnici homo gibanja smo tako dne 24.4.2019 otvorile_i »ŠKUC-Kulturni center Q«, ki 
smo si ga zamislile_i kot skupni projekt mlajše generacije lezbičnih in gejevskih aktivistk_ov, ki 
je ponovno zagnala žure, kulturne, mladinske in socialne dogodke v klubih ŠKUC-Tiffany in ŠKUC-
LL-Monokel. Hkrati je bil to simbolni poskus delne avtonomije, začetek nove zgodbe in skupnih 
afinitet.
 
Sodelovanje naših ekip je leta 2010 kulminiralo v solidarnosti gejevske ekipe do naše lezbične 
ekipe, ko smo protestno zapustile klub Monokel ter lahko nadalje delovale v klubu Tiffany, kasneje 
pa tudi v drugih solidarnostnih prostorih. V klubu Tiffany smo lahko gostovale tudi z aktivnostmi 
avtonomne inciative Lezbično-feministična univerza, kjer smo lahko znotraj gejevskega kluba (sic!) 
vzpostavile varnejši prostor za lezbijke, ženske, trans in nebinarne osebe ter nemoteno izvajale 
svoje aktivnosti. Zato se je verjetno največ programa z lezbično in feministično vsebino v zadnjih 
desetih letih dogodilo prav v gejevskem klubu, lezbijke pa smo kljub »kvirovanju« ohranile in 
razširile svoje identitete in afinitete.

Menim, da so naši prostori pomembni, vendar je mnogo bolj pomembna dobro sodelujoča, 
tesno povezana skupnost, ki lahko polezbari/pokviri katerikoli odprti prostor – kar že desetletja 
dokazujeta tudi Mednarodni kvirovski in feministični festival Rdeče zore ter ŠKUC-ov Festival LGBT 
filma.

Zato ob desetletnici ŠKUC-Kulturnega centra Q (kluba Tiffany) sedanji ekipi želim, da bi nadalje 
soustvarjale_i prostor in skupnost, ki bi aktivno deloval_a proti seksizmu, rasizmu, lezbofobiji in 
transfobiji; da bi aktivno gojile_i kritično kulturo in politiko ter da bi ponudile_i široko odprt in 
svoboden prostor mlajšim.

Teja Oblak

Genderfuck  delavnica  in  foto  sešn  z  Mojco  Pišek,  21.  avgust 2009  I ŠKUC-LL-Klub Monokel I 
foto: Mojca Pišek

Zlate Tifanije 2017, 18. marec 2017  I KCQ I foto: David Lotrič
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