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Op 2 augustus vindt in Amsterdam voor het eerst tijdens
de Amsterdam Gay Pride een groots evenement plaats
wat aandacht 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

ADVERTENTIE

Fonds van Amnesty International en COC Nederland.
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.
ADVERTORIAL
Vanuit Amsterdam, waar 12 jaar geleden het allereerste ‘homohuwelijk’ ter wereld
voltrokken werd, stuurt de Gay Pride een 'Message of Love' naar landen waar mannen en
vrouwen moeten strijden voor acceptatie en gelijke rechten. TV-makers Marieke Slinkert en
Sipke Jan Bousema maakten vorig jaar de NTR-documentaire Strijders voor de Liefde. Ze
merkten dat er nog zoveel meer Strijders voor de Liefde op de wereld zijn die steun nodig
hebben. Ze namen het initiatief voor een allereerste concert Strijders voor de Liefde on
Stage, dat mogelijk gemaakt wordt door Amnesty International, COC Nederland en
Vrouwen van Nu. Het evenement is 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. Het concert komt ten

Nicolette van Dam en Louis Talpe in tweede
Club van Sinterklaasfilm
GTST-acteur Louis Talpe en presentatrice
en actrice Nicolette van Dam hebben
beiden een rol te pakken in de tweede Club
van Sinterklaasfilm. Eerder werd al bekend
dat ook Sem van Dijk, de zoon van Wendy
en Xander de Buisonjé een rol heeft.
Lees meer >>

bate van het Pride Fonds, dat steun geeft aan lesbiennes, homos, biseksuelen en
transgender (LHBT`s) activisten in nood.

ADVERTENTIE

“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”, legt Sipke Jan Bousema uit. “Maar op heel veel
plekken in de wereld is het niet eenvoudig om openlijk LHBT te zijn.” Directeur Koen van
Dijk van COC Nederland vult aan, dat “deze moedige vrouwen en mannen vaak met gevaar
voor eigen leven strijden voor het veranderen van wetten en regels. Zij zijn ware Strijders
voor de Liefde en verdienen een podium voor hun strijd.”
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
(Idols, The Voice of Holland, De Beste Zangers van Nederland). 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.”

DE LAATSTE 10 NIEUWTJES

Oude items >>

Nieuwe klus voor Marlayne Sahupala bij SBS 6

More
Deel met anderen | Share
Share
ShareShare
Share
Share
Share
Share
Share
Share

Louis Talpe en Nicolette van Dam in tweede Club van
Sinterklaasfilm
Shary-An laat cyste verwijderen van stemband
Kledinglijn Lola Brood al na 4 maanden gestopt!

GERELATEERDE BERICHTEN

Linda Wagenmakers met Birgit Schuurman in Vijftig tintenparodie voorstelling

Gay Pride

Korte film met Gaite Jansen en Susan Visser in première op NFF
Christoff neemt nieuwe versies hits René Froger en Rob de Nijs
op
Stromae scoort opnieuw top vijf-hit
Bloed, zweet & tranen levert Rein Mercha nummer één-album
op!
Bart Kaëll covert Billy Ocean-klassieker in jubileumjaar

GRATIS SHOWNU OP JOUW WEBSITE

Voeg toe aan Hyves

Algemene voorwaarden

Redactie

Contact

ShowNu Twitter

© Copyright ShowNu.nl - Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Aemotion bv

