
Queer as Fuck är en alkoholfri  
och feministisk BDSM- och sex-
klubb för och av queers och 
transpersoner. 

Tillsammans skapar vi en plats för 
perversa lekar och queert häng bor-
tom heteropatriarkatets tråkiga 
föreställningsvärld.
 Klubben är DIY + DIT - Do It Yourself 
+ Do It Together. Ordna workshops, 
lekar, performances, utställningar, 
eller stå i baren och fixa med mat/
dryck. Tanken är att alla som deltar 
på festerna är med och skapar dem! 

Vill du ha mer info om klubben eller 
få reda på festdatum? Vill du vara 
med och styra upp kommande fester?
Besök www.queerasfuck.se eller gå 
med i mail-listan genom att skriva 
till queerxxx@gmail.com
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Queer as Fuck is a sober and 
feminist BDSM and sex club by 
and for queers and trans 
people. 

Together we create a space for per-
verse plays and queer hang-out be-
yond the boring world of conception 
of the heteropatriarchy.
The club is DIY + DIT - Do It Yourself 
+ Do It Together. Set up workshops, 
plays, performances, exhibitions, 
or bartend and make food/drinks. The 
idea is that all participants at the 
parties also contributes to create 
the parties!

Do you want more info about the club 
or check dates for uppcoming par-
ties? Do you want to set up future 
parties?
Visit www.queerasfuck.se or join 
the email list sending an email to 
queerxxx@gmail.com
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