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Persbericht

Hilversum 26 juli 2013

Groot mensenrechtenconcert tijdens de Gay Pride

Registratie concert ‘Strijders voor de liefde on stage’ bij RTL 4

RTL 4 zendt op zaterdag 17 augustus de registratie uit van het grote mensenrechtenconcert
‘Strijders voor de liefde on stage’. Bekende artiesten en duizenden toeschouwers zingen
tijdens dit concert, dat plaatsvindt tijdens de Gay Pride, gezamenlijk die mensen toe die in hun
vaderland veroordeeld worden vanwege hun seksuele geaardheid. Onder anderen Do,
Raffaëla, Dance Diva Tara McDonald, Sharon Doorson, Handsome Poets en Charly Luske
betreden het podium en sturen een ‘Message of love’ naar landen waar mannen en vrouwen
nog steeds strijden voor acceptatie en gelijke rechten.
TV-makers Sipke Jan Bousema en Marieke Slinkert zijn de initiatiefnemers voor dit concert.
Tijdens het maken van de documentaire ‘Strijders voor de liefde’ merkten zij dat op er op de
wereld nog veel homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zijn die steun nodig hebben.
“Wij vieren met Gay Pride dat we in ons land vrij zijn om lief te hebben wie we lief willen hebben
en dat we daar trots op zijn. Op heel veel andere plekken in de wereld is het niet eenvoudig om
hier openlijk over te zijn, aldus Sipke Jan Bousema.
Het concert ‘Strijders voor de liefde on stage’ biedt activisten een podium om hun persoonlijke
verhalen over de liefde te vertellen. Zoals het verhaal van de Oegandese Sam die het risico
loopt op een levenslange gevangenisstraf als hij openlijk als transgender vrouw de straat op
gaat. Of dat van Robbie Rogers die zijn succesvolle carrière als profvoetballer stopte toen hij uit
de kast kwam.
Tijdens ‘Strijders voor de liefde on stage’ worden deze mensen nu eens niet veroordeeld om
wie ze zijn en wie ze liefhebben maar liefdevol toegezongen door de artiesten en het publiek.
Uitzending

Zaterdag 17 augustus, tussen 23.45 uur en 00.45 uur bij RTL 4.
Relevante links
Link: http://warriorsForLove.org Link: http://facebook.com/StrijdersVoorDeLiefde
Boilerplate
Voor informatie over het concert Strijders voor de Liefde on Stage of interviewaanvragen:
Jacques Happe, Highlow Communications, 06 – 55 111 975 of jacques@highlow.nl.
Strijders voor de Liefde on Stage komt ten bate van het Pride Fonds, dat steun geeft aan
lesbiennes, homo`s, biseksuelen en transgender (LHBT`s) activisten in nood. Door LOVE te
sms`en naar 4333* wordt drie euro gedoneerd aan het Pride Fonds.
Het concert Strijders voor de Liefde on Stage wordt mogelijk gemaakt door Amnesty
International, COC Nederland en Vrouwen van Nu. Het evenement wordt mede mogelijk
gemaakt door de Gemeente Amsterdam, de Remonstrantse Broederschap en het Blauwe
Fonds en wordt geproduceerd door Dijkwerk & SJB Media i.s.m. Stichting ProGay.

Noot aan de redactie
Voor RTL kunt u contact opnemen met Susanne van der Klugt, Communicatie adviseur RTL4
en RTL 7 a.i., via 035-6718718 of susanne.van.der.klugt@rtl.nl

U ontvangt deze mail op {receiver_email}.
Ontvangt u liever geen e-mail meer van ons? Klik dan hier.

