


Foredraget: "Retten til at være mig" (show-udgaven) 
Michael Bjerring aka Mizz Privileze fortæller med video, billeder og live drag
performances om den rejse han har været på de sidste par år - både som
finalist i Danmark Har Talent og i sin personlige udvikling. I foredraget sætter
Michael nemlig fokus på, hvorfor han valgte at blive drag queen for at blive den
rollemodel, han selv manglende i sin tid i Aalborg. 

Gennem humor og lidt normkritik med glitter problematiserer Michael de
stereotype opfattelser af køn, som findes i samfundet og hvad de har betydet
for hans egen rejse mod at sige: "Jeg har ret til at være mig".

Tilhørerne lærer også om LGBT+vilkår i Danmark og dragtivistens kamp mod
hadforbrydelser. Undervejs inviteres tilhørerne til at diskutere og reflektere
over normer og rettigheder. Foredraget slutter med en åben og dømmefri
spørge-session. 

Efter foredraget bliver Mizz Privileze hængende for at tage billeder og tale med
dem, der har mere på hjertet. 

Foredraget: "Retten til at være mig" (standard-udgaven) 
En kortere udgave af ovenstående foredrag uden show-elementer og drag
performances. Kan kombineres med en kort pause, så der er tid til tilhørerne
kan skrive spørgsmål anonymt inden spørge-sessionen.



Mizz Privileze (de/dem) er Danmarks normkritisk moustache drag
queen og især kendt fra TV2's 'Danmark har talent', hvor de både fik
guldbuzzeren og kom i finalen, som den første drag queen i verdenen. 

Mizz Privileze laver underholdning fuld af overraskelser, hjerte og
humor, og blev i 2020 nomineret til årets drag og årets LGBT+-person til
Rainbow Awards. Dragtivisten er også kendt for at være en af stifterne
af bevægelsen Lev og Lad Leve, der arbejder for at stoppe
hadforbrydelser mod LGBTQI+personer. 

Som podcast-vært og TV-personlighed har dronningen lavet serier som
'S, P eller K', 'Sagen i egen hånd' og 'Pride, håb og fællesskab'. Manden
bag er Michael Bjerring (han/ham), der er uddannet folkeskolelærer,
certificeret menneskerettighedskonsulent og i dag lever fuldtid af at
sprede glæde og glitter med sin drag virksomhed.



Vi havde booket Mizz Privileze til en Demokraticamp for alle udskolingselevråd i
Fredensborg Kommune, her holdte Mizz Privileze et oplæg om at turde være den, du

er. Det ramte plet i forhold til dagens emne Sprogets Magt, hvor vi havde fokus på
diskrimination herunder sexisme, racisme og køn. Mizz Privileze leverede et oplæg,
som var underholdende og indholdsmæssigt rigtig godt. De unge blev inddraget og

oplægget var kombineret med personlige historier, videoklip med musik og
spørgsmål. De unge og vi var meget begejstrede og jeg kan varmt anbefale at booke

Mizz Privileze – Et tungt emne bliver løftet op, så alle kan tage del i snakken" 
- Sandra Boje Kruse, Projektkoordinator, Fredensborg Kommune 

 

"Da Mizz Privileze havde holdt foredrag samt show på Vallekilde Højskole sad
højskoleeleverne nede i haven og drak øl - som så mange andre aftener, men det var
som om, at noget denne aften var anderledes. Det summede i luften, fordi vi under
foredraget blev opmærksomme på vores privilegier og andres mangel på samme.
Samtaler om hvordan man beskytter personer i LGBTQ+ miljøet, pink washing og

pronominer var til at opsnuse til højre og venstre. Mizz Privileze afholdte ikke blot et
godt foredrag, men de lagde også op til interessante debatter i krogene på højskolen

som fortsatte de efterfølgende dage" - Jennifer, Vallekilde Højskole 

Som lærer var det en stor oplevelse at være vidne til, hvordan der blev skabt et trygt
og fordomsfrit rum, hvori børnene på tværs af klasser turde samtale med hinanden

om køn, identitet mm. samt ytre deres egne tanker i plenum til berigelse for alle. Både
børn og voksne på skolen taler stadig om oplevelsen, og foredraget med Mizz

Privileze har både fået flere af børnene til at føle sig bedre set og forstået, og det har
skabt et mere inkluderende sprogbrug og en dybere forståelse af mangfoldigheden i
vores børneflok på skolen. Vi er så glade for, hvad foredraget har sat igang på vores

skole" - Nanna, lærer på Børnenes Friskole i Aarhus
 



BOOK FOREDRAG
 

 


