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Concert voor gelijke rechten op Gay Pride
29/07/13, 16:14 − bron: ANP

MEER OVER
Amsterdam Noord-Holland Homoseksualiteit Gay
Parade

Vrachtwagen met graan gekanteld op
A50
Dijken ondanks droogte goed in orde

Nederlandse militair verongelukt in Portugal
Vader belooft ontvoerde dochters
terug te brengen
© ANP.

Handsome Poets, Do, Raffaëla en CB Milton zingen vrijdagavond tijdens
het zogeheten Strijders voor Liefde-concert op het Rembrandtplein in
Amsterdam. Amnesty International organiseert de avond in de week van de
Gay Pride om homo's, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders die
vechten voor gelijke rechten, een hart onder de riem te steken.

5 MEEST GELEZEN
1. 'Teeuwen bleek ze toch echt allemaal op
een rijtje te hebben en wilde zich hier bijna
voor verontschuldigen'

Het concert begint om 19.00 uur. Naast muziek vertellen activisten vanuit de
hele wereld hun persoonlijke verhaal. Een dag later vaart Amnesty mee met de
beroemde Canal Parade, waarbij ze protesteert tegen de
antihomopropagandawet die onlangs in Rusland is aangenomen.

2. Wijkbewoners klagen over ernstige
geluidsoverlast gehandicapten
3. Zomergast Hans Teeuwen trekt 812.000
kijkers

De organisatie laat tijdens de botenparade zien wat de gevolgen van deze wet
zijn. Zo toert er een Russische politieboot door de grachten, die 'boetes' uitdeelt
en homopropagandisten veroordeelt. Op de kades en via internet worden
handtekeningen verzameld tegen de inperking van vrijheid van meningsuiting in
Rusland.

4. Hagel in de Bourgogne: in nog geen half uur
de hele wijnoogst naar de gallemiezen
5. Letta: fataal busongeluk zeer triest moment
voor Italië
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Wijkbewoners klagen over ernstige
geluidsoverlast gehandicapten

Levende potvis aangespoeld, gelukkig is
er een protocol voor

De huisvesting van gehandicapten in woonwijken leidt
op minstens zes plekken in Nederland tot conflicten
over ernstige geluidsoverlast. Volgens ...

Op Terschelling is een potvis gestrand, meldde
reddingsmaatschappij KNRM vanmiddag. Het dier zou
nog in leven zijn. Wat nu? Daarvoor is sinds ...
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Radboud Universiteit eist recht te
publiceren over hacken luxeauto's

Nachtburgemeester: 'Geen Russische
wodka in bars 020'

De Radboud Universiteit in Nijmegen vecht het
publicatieverbod aan dat drie onderzoekers is
opgelegd over het kraken van geheime codes van ...
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Amsterdamse cafés zouden de komende week geen
Russische wodka moeten schenken. De hoofdstad
kan tijdens de Gay Pride met dit gebaar, in ...
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Asscher wil oudere werkzoekenden helpenJuli dubbel zoveel zomerse dagen als
met speciale sollicitatieavonden
normaal
De overheid wil speciale avonden gaan organiseren
om oudere sollicitanten en werkgevers met elkaar in
contact te brengen. Dat zei minister ...
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Juli 2013 telt bijna twee keer zoveel zomerse dagen
als gemiddeld en belandt daarmee in de top 10 van de
zonnigste en warmste julimaanden ooit. ...
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31 Zwarte Cross-bezoekers maandag nog Sleepbedrijf probeert gestrande potvis te
dronken
redden
De politie heeft maandagmorgen rond Lichtenvoorde
31 bestuurders betrapt die na hun bezoek aan het
Zwarte Cross-festival nog niet voldoende ...

Op Terschelling is een potvis gestrand. Dat meldde
Stichting SOS Dolfijn maandagmiddag. Het dier zou
nog leven en mogelijk nog voor een deel ...
plaats reactie
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Concert voor gelijke rechten op Gay Pride Twee Duitsers gepakt op verdenking
Handsome Poets, Do, Raffaëla en CB Milton zingen witwassen
vrijdagavond tijdens het zogeheten Strijders voor
Liefde-concert op het Rembrandtplein in ...

De marechaussee heeft samen met de Duitse politie in
Stadskanaal twee Duitse mannen aangehouden die
bijna 55.000 euro aan contanten in de auto ...
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