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| Gay Nieuws

Gay Pride concert: Strijders voor de Liefde
16-07-13 | Sam Opia, of liever Leticia, loopt het risico op een
levenslange gevangenisstraf in Oeganda als zij openlijk als transgender
vrouw de straat op gaat. Een vrouw in Rusland kreeg een boete toen ze
over straat liep met een bord waarop stond: "Ik ben trots op mijn
homoseksualiteit". Robbie Rogers stopte zijn succesvolle carrière als
profvoetballer toen hij uit de kast kwam. Nu voetbalt hij weer, out en
proud!
Op vrijdagavond 2 augustus worden Leticia en profvoetballer Robbie tijdens Amsterdam Gay Pride
eens een keer niet veroordeeld om wie ze zijn en liefhebben. Dan worden ze tijdens het concert
'Strijders voor de Liefde on Stage' op het Rembrandtplein vanaf 19.00 uur juist liefdevol
toegezongen door artiesten en duizenden toeschouwers. Het is voor het eerst dat er tijdens
Amsterdam Gay Pride met zo'n groots evenement aandacht wordt besteed aan mensenrechten via
een 'Message of Love'. Een letterlijke boodschap als het publiek LOVE smst naar 4333 en daarmee
drie euro doneert aan het Pride Fonds van Amnesty International en COC Nederland.
Het concert Strijders voor de Liefde on Stage biedt activisten een podium om hun persoonlijke
verhalen over de liefde te vertellen. Hun verhalen worden afgewisseld met het liefdevol toezingen
door het publiek en bekende artiesten, zoals de internationale Queen of Dance Diva Tara
McDonald, Do, Charly Luske en Gay Pride ambassadrice Raffaëla Paton. Volgens Irene Hemelaar,
directeur van Stichting ProGay, die de Gay Pride organiseert, is "het fantastisch dat we
internationale solidariteit kunnen tonen door voor het eerst tijdens de Amsterdam Gay Pride een
dergelijk groots mensenrechtenconcert te laten plaatsvinden."
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DVD Shop

Koop deze DVD nu in
onze DVD shop!
>> klik hier

Portugisiska
Livsmedel
www.prby.se
Olivolja,konserver,marmelader,
delikatessen.
Distribuera i
Sverige

Verkiezing!
| (Dans)café
| Discotheek
| Gaysauna
| Gayparty/Event

| Reacties op dit artikel

Naam:
Bericht:

Gay Nieuws
Altijd actueel gaynieuws
op jouw site? Simpel en
gratis. >> klik hier

Voeg reactie toe

Flyg till Portugal
www.flygresor.se/p…
Med en sökning på
30 sekunder hittar
du alla billliga flyg!

Boeken Shop

Koop dit boek nu in
onze boeken shop!
>> klik hier

FunFoto
Bedenk en/of lees
een onderschrift
bij de gekste foto's
>> klik hier

Uitgaan
Alle adressen vind je
vanaf nu ook op
GaySite.nl!
>> klik hier

Gay op TV
De meest complete
gay-tvgids. Je hoeft niks
meer te missen. >> klik
hier

E-Cards
Verstuur een gay-kaart
via internet. Simpel en
gratis!
>> klik hier
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