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Volg ons op Twitter
Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, publicaties,
methodes, trainingen, onderzoek, beleid en meer op het gebied van LHBTemancipatie.
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ARTIESTEN ZINGEN STRIJDERS VOOR DE LIEFDE TOE
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Artiesten zingen Strijders voor de Liefde toe

AFDRUKKEN

AGENDA

Op vrijdagavond 2 augustus wordt het concert Strijders voor de Liefde on Stage gehouden. Het
is voor het eerst dat er tijdens de Amsterdam Gay Pride met zo’n groots evenement aandacht
wordt besteed aan mensenrechten. Het concert – vanaf 19.00 uur op het Rembrandtplein – komt
ten bate van het Pride Fonds, dat steun geeft aan lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders (LHBT’s) activisten in nood.
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!
Tijdens het concert Strijders voor de Liefde on Stage worden Leticia en profvoetballer Robbie eens een
keer niet veroordeeld om wie ze zijn en liefhebben. Dan worden ze 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.
Meer info?
Volg het evenement live op de website van Warriors for Love . Bekijk de nieuwste informatie op de
Facebook-pagina van Strijders voor de Liefde.

Datum
Vrijdagavond 2 augustus vanaf 19:00

Locatie
Rembrandtplein in Amsterdam
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