
1 



2 

UITGELICHT 

EXPO 

FILM 

UIT ETEN 

ONTMOETEN 

MUZIEK 

GESPREK 

 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

8 

Inmiddels hebben we de zomer achter ons 

gelaten en denken we langzamerhand aan 

knusse, donkere dagen. De komst van het 

herfstweer is natuurlijk geen reden om thuis 

te blijven. Sterker nog, óók met tegenvallend 

weer valt er genoeg te doen. 

Wat je hier leest is slechts een bloemlezing 

van het aanbod. Ga naar onze website voor 

meer. www.oudrozeagenda.amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover:  Free-Image Fietsdepot Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOEK NU JE KAARTEN VOOR: 
HET ROZENKOOR GAAT VREEMD 
 
De voorstelling “Het Rozenkoor gaat vreemd” vindt plaats 
op 26 november om 15:30 uur in Westerliefde, Klönne-
plein 4-6 op het Westergasterrein. Entreeprijs: € 15,00 
 
Kaartjes reserveren:  
rozenkoorvreemd@gmail.com 
Het is ook mogelijk om na afloop te dineren. Voor meer 
info: westergasterras.nl. 
 
Ben je bezet op 26 november? Kom dan naar de reprise 
op 21 januari met om 15:30 uur een matinee, en om 
20:00 uur de avondvoorstelling. 

Het Rozenkoor bestaat 25 jaar en dat moet groots ge-
vierd worden. De onlangs ingeslagen weg om muziekthe-
ater te maken bevalt de dames en heren goed. U belandt 
in een maatschappij met eigen normen en waarden, 
maar is het individu daar wel zo gelukkig? Hun leven en 
hun confrontaties zorgen voor onverwachte ontwikkelin-
gen en het individu ziet kans om zijn eigen ruimte in te 
nemen. Laat u daarbij verrassen door een ongekende 
diversiteit aan liedjes, stijlen, talen én persoonlijkheden 
die ervoor zorgen dat u deze kleurrijke show niet snel 
vergeet. 

ALLARD PIERSON MUSEUM 
Oude Turfmarkt 127 
 
Van 15 september 2017 tot en met 11 februari 2018 pre-
senteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling 
‘Crossroads. Reizen door de middeleeuwen’. 
 
Deze tentoonstelling brengt een keur aan unieke objec-
ten uit heel Europa bijeen, uit een periode die bekend-
staat als 'de donkere middeleeuwen'. Crossroads stelt 
dat cliché bij, door een fascinerend beeld te geven van 
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migratie, contact en kruisbestuiving – van Europa in wor-
ding. 
 
Identiteit en beïnvloeding 
Europa was in de vroege middeleeuwen volop in bewe-
ging. De erfenis van antieke beschavingen werkte door 
en tegelijkertijd kregen jonge religies uit het Midden-
Oosten voet aan de grond in Europa. Na de val van het 
West-Romeinse Rijk in 476 raakten hele volken op drift. 
 
Die dynamiek zorgde voor veel uitwisseling en diversi-
teit. De talrijke prachtige objecten uit alle windstreken die 
in Crossroads te zien zijn, getuigen van eigen identiteit in 
meervoud, maar ook van wederzijdse beïnvloeding op 
verschillende gebieden: religieus, cultureel en materieel. 
 
Thema’s en verhalen 
Aan de hand van acht thema’s brengt Crossroads hoog-
tepunten bijeen uit toonaangevende vroegmiddeleeuwse 
collecties van musea in binnen- en buitenland: uit het 
Allard Pierson Museum zelf, en uit onder meer het Rijks-
museum van Oudheden in Leiden, de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, het LVR-Landes 
Museum in Bonn, het Byzantijns en Christelijk Museum 
in Athene, het Magyar Nemzeti Múzeum in Boedapest 
en het Museo de Jaén (Spanje). 
 
Vroegmiddeleeuwse reizigers verbinden de thema’s met 
de objecten. De reizigers – historische personages – 
doen hun verhaal in een introductiefilm en de begelei-
dende publicatie en figureren in de tentoonstelling zelf. 
Digitale applicaties bieden verdere verdieping: holografi-
sche boxen voegen aan objecten digitale content toe en 
met een Cross Culture Timeline kan de bezoeker 
zelf inzoomen op objecten en extra informatie 
oproepen. 
 

Het Verzamelaarskabinet 
 
Stap in de wereld van de verzamelaar 
Sommige objecten hebben een lange 
reis afgelegd voordat ze in de collectie 
van het Allard Pierson Museum kwa-
men, bijvoorbeeld via opgravingen of 
kunsthandels. Maar welke weg was dat? 
En wat motiveerde de verzamelaars om 
te verzamelen? In het Verzamelaarskabi-
net kijken we naar verzamelaars en verza-
melingen die belangrijk zijn geweest voor het 
museum. 
 
Verzamelingen 
Al sinds de opening van het Allard Pierson Museum 
1934 worden er regelmatig nieuwe aanwinsten aan de 
collectie toegevoegd. Voor een groot deel komen deze 
aanwinsten uit verzamelingen van (vaak particuliere) 
verzamelaars. Een deel van deze verzamelaars heeft 
een plek gekregen in het Verzamelaarskabinet, waar we 
verschillende vragen beantwoorden: Wat motiveerde de 
verzamelaars om te verzamelen? En welke reis hebben 
hun objecten afgelegd van de plek van ontstaan naar het 
museum? In de vitrines worden de verzamelaars en hun 
collecties uitgelicht. Sommige van deze voorwerpen zijn 
nog niet eerder buiten de muren van het museumdepot 
geweest, maar het kabinet bevat ook enkele topstukken. 
 
 

Interactieve touchtable 
Sommige objecten hebben een lange reis afgelegd voor-
dat ze in de collectie van het Allard Pierson Museum 
kwamen, bijvoorbeeld via opgravingen of kunsthandels. 
De reis van een aantal objecten kunt u volgen op de in-
teractieve touchtable, waarop u ook aanvullende infor-
matie over de reis van de voorwerpen kunt lezen. Voor 
elke verzamelaar zijn drie voorwerpen uitgekozen om op 
deze manier te visualiseren, waarbij we gekozen hebben 
voor objecten die elk een ander aspect van de geschie-
denis van de verzamelaar waar ze bij horen belichten. 
Het merendeel van de gebruikte voorwerpen is ook in de 
kasten te zien. 
 
Stijlkamer 
Het kabinet bevindt zich in een ruimte die oorspronkelijk 
als griffiekamer gebruikt werd toen het gebouw nog 
dienst deed als hoofdkantoor van de Nederlandsche 
Bank. Toen het Allard Pierson in 1976 het gebouw be-
trok deed het dienst als directeurskamer. Voor het eerst 
in de geschiedenis van het museum is deze chique stijl-
kamer met monumentaal interieur geopend voor het pu-
bliek. 
 

RIJKSMUSEUM 
Museumstraat 1  
 

Johan Maelwael 
 
Middeleeuwse pracht en praal 
Van 6 oktober 2017 tot 7 januari 2018 eert het Rijks-
museum Nederlands eerste schilder: Johan Maelwael. 

Rond zijn beroemdste werk de Grote 
Ronde Pièta - dat bij hoge uitzon-

dering door Musée du Louvre 
wordt uitgeleend – brengt het 

Rijksmuseum vijftig adembe-
nemende kunstschatten uit 
het middeleeuwse West-
Europa voor het eerst bij-
een. Opgeleid in het her-
togdom Gelre, beleefde 
Johan Maelwael ruim zes-
honderd jaar geleden zijn 
hoogtijdagen als schilder 

van de machtige hertogen 
aan het Bourgondische hof. 

Hij ontwikkelde zich tot een 
van de succesvolste en best 

betaalde meesters in West-
Europa. 

 
Voor de eerste keer wordt het werk van Johan Maelwael 
(Nijmegen, ca. 1370- Dijon 1415) en zijn hertogelijke 
werkplaats in Dijon in samenhang getoond met schilde-
rijen, handschriften, edelsmeedwerk en beelden van de 
belangrijkste Nederlandse kunstenaars en hun Franse 
tijdgenoten uit de periode van de zogenaamde Internati-
onale Gotiek. Verbanden worden gelegd met het werk 
van de schilders Jean de Beaumetz, Henri Bellechose 
en Colart de Laon, de beeldhouwers André Beauneveu, 
Claus Sluter en Claes de Werve, maar ook met de rijk 
gedecoreerde handschriften van Maelwaels legendari-
sche neven: de gebroeders van Limburg. 
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Hofschilder 
Begonnen als heraldisch schilder aan het Gelderse hof in 
Nijmegen werkte Johan Maelwael vervolgens bijna twintig 
jaar voor onder andere Koningin Isabella van Beieren in 
Parijs en als hofschilder en kamerdienaar van de Bour-
gondische hertogen Filips de Stoute en Jan zonder Vrees 
in Dijon. Tussen ongeveer 1385 en zijn vroegtijdige dood 
in 1415 beschilderde Maelwael wimpels, banieren en mili-
taire uitrustingen, ontwierp hij patronen voor stoffen, ver-
vaardigde hij grote religieuze schilderingen, schiep hij 
verfijnde miniaturen in handschriften, voorzag hij beelden 
van goud en kleur en schilderde hij kleine devotiestukken 
en portretten. En dat alles met de grootste vakkundigheid 
en met de meest kostbare materialen als bladgoud, flu-
weel, ultramarijn en karmozijn. Rond 1400 introduceerde 
Maelwael zijn drie getalenteerde neven Herman, Paul en 
Johan van Limburg als miniatuurschilders in Frankrijk. Op 
dat moment was hij al een van de meest succesvolle en 
bestbetaalde kunstenaars in 
West-Europa. 
 
Uitzonderlijke bruiklenen 
Slechts een zeer klein aantal 
schilderijen van Johan Maelwael 
is bewaard gebleven. Gezien de 
kwetsbaarheid van het werk, is 
het uitzonderlijk dat het Musée 
du Louvre voor deze tentoonstel-
ling het beroemdste schilderij 
van de Nijmeegse meester, La 
Grande Pietà ronde, uitleent. 
Maelwael schilderde de combi-
natie van de Man van Smarten 
met de Heilige Drie-eenheid rond 
1400 voor Filips de Stoute, her-
tog van Bourgondië (1342-1404). 
Het paneel, dat geldt als het ab-
solute topstuk van de tentoon-
stelling, verliet Parijs voor het 
laatst in 1962 en heeft de afgelo-
pen honderd jaar zelfs minder 
gereisd dan de Mona Lisa. To-
taal komen dit najaar zo’n vijftig 
uitzonderlijke bruiklenen naar het 
Rijksmuseum, onder meer van de Bibliothèque nationale 
de France in Parijs, het Cleveland Museum of Art, de Ko-
ninklijke Bibliotheek van België in Brussel en het Metropo-
litan Museum of Art in New York. 
 

Matthijs Maris 
 
Sprookjesachtige figuren, wonderlijke landschappen en 
mysterieuze scènes kenmerken het werk van de 19de-
eeuwse kunstenaar Matthijs Maris (1839-1917). Als mid-
delste van de kunstenaarsbroers Maris*, werkte Matthijs 
grotendeels in Parijs en Londen. Zijn excentrieke levens-
stijl en zijn eigenzinnige schilderijen vormden een grote 
inspiratie voor jonge kunstenaars, onder wie Vincent van 
Gogh. Hoewel zijn werk internationaal geliefd was en zijn 
schilderijen zelfs een recordbedrag opbrachten in de han-
del, leidde hij uiteindelijk een kluizenaarsleven in zijn ate-
lier. 
 
Het Rijksmuseum presenteert van 6 oktober t/m 7 januari 
2018 voor het eerst sinds ruim 40 jaar een grote over-
zichtstentoonstelling van deze romantische bohemien. De 
tentoonstelling Matthijs Maris omvat 75 schilderijen, teke-

ningen en etsen. Omdat The Burrell Collection in Glas-
gow bij hoge uitzondering een belangrijke selectie werken 
van Maris uitleent, kan voor het eerst een compleet beeld 
van zijn oeuvre worden getoond.  
 
In 1874 schilderde Matthijs Maris (1839-1917) in Parijs 
De Vlinders, een kleurig schilderij van een meisje, liggend 
op haar rug in het gras omgeven door vlinders. Het schil-
derij werd als zijn meesterwerk beschouwd en bracht een 
recordbedrag op. Bij Maris’ overlijden, in 1917 in Londen, 
stond Vanished Illusions op de schildersezel, een mysteri-
euze voorstelling van een vrouw, voor overliggend – bijna 
gevallen - op de trappen van een altaar. Het is geschil-
derd in vele verflagen grijs en oker, waardoor de vrouw 
slechts langzaam voor ons oog opdoemt. Wie was deze 
kunstenaar en wat was er in de tussentijd met hem ge-
beurd?  
 

De tentoonstelling Matthijs Maris vertelt 
het verhaal van deze zonderling die in 
zijn tijd wereldberoemd was en een 
absolute cultstatus genoot, maar die 
zelf eenzaam en vrijwel teruggetrokken 
eindigde in zijn Londense atelier. Hij 
was de middelste van de gebroeders 
Maris (Jacob en Willem), beroemde 
schilders van de Haagse School en trok 
zijn eigen pad, zowel met zijn thema-
keuze als zijn experimentele techniek. 
Aan het einde van de 19de eeuw werd 
hij zeer bewonderd door de jonge ge-
neratie Tachtigers, die als pelgrims 
hem opzochten in zijn kleine atelier in 
Londen. Het is dit jaar 100 jaar geleden 
dat Matthijs Maris stierf.  
 
The Burrell Collection in Glasgow 
Het Rijksmuseum kan door unieke 
bruiklenen uit The Burrell Collection in 
Glasgow voor het allereerst een breed 
en zo compleet mogelijk overzicht ge-
ven van Matthijs Maris. The Burrell Col-
lection dankt haar collectie aan Sir Wil-
liam Burrell (1861 - 1951), een 

scheepsmagnaat die onder meer het werk van Maris ver-
zamelde. Na zijn dood liet hij zijn hele collectie na aan de 
stad Glasgow onder voorwaarde dat deze nooit de zee 
over zou steken.  
 
Het museum is nu vanwege een grote renovatie tot 2020 
gesloten waardoor het Schotse Parlement bij hoge uitzon-
dering toestemming heeft gegeven om een selectie wer-
ken van Maris uit deze unieke collectie in het Rijksmuse-
um te tonen.  
 
*De gebroeders Maris, Jacob Maris (1837 – 1917), Mat-
thijs Maris (1839 – 1917) en Willem Maris (1844 – 
1910) namen alle drie een eigen plek in als van de schil-
ders van de Haagse School.  
 
Jacob werd bekend met zijn landschappen en stadsge-
zichten, de stijl van Matthijs is te omschrijven als drome-
rig en fantasierijk, terwijl Willem vooral succes kreeg met 
zijn polderlandschappen met koeien en eenden. 
 
Beide tentoonstellingen, Johan Maelwael en Matthijs 
Maris zijn in de Phillips vleugel te zien.  
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PATHÉ DE MUNT  
Vijzelstraat 15  
WO 4 OKT – 21:00 uur 
GAY NIGHT: 120 Battements Par Minute 

 

Een half uur voor aanvang van de 

film wordt je ontvangen met een 

welkomstdrankje. Na de film krijg 

je een twee voor de prijs van 1 

drankje in Taboo en Lellebel. Je 

maakt ook elke maand kans op 

één van de door Cinemien be-

schikbaar gestelde DVD pakket-

ten. 

 

120 BPM vertelt een aangrijpend 

verhaal over liefde en vriend-

schap tegen de achtergrond van 

de strijd tegen aids in Parijs aan 

het begin van de jaren negentig. 

 

Terwijl aids al 10 jaar slachtoffers maakte, werden in na-

volging van New York ook in Europa afdelingen van ACT 

UP (Aids Coalition to Unleash Power) opgericht om aan-

dacht voor medicijnen en voorlichting af te dwingen. In 

120 PBM sluit Nathan zich aan bij de activisten van ACT 

UP Parijs, waar hij Sean leert kennen. Samen voeren ze 

actie tegen de maatschappelijke en politieke onverschil-

ligheid rond aids. De sterke en levendige persoonlijkheid 

van Sean laat Nathan niet onberoerd, maar al snel wordt 

hun liefde overschaduwd door de acties en de ziekte. 

 

HET KETELHUIS  
Pazzanistraat 4 
DI 17 OKT – 21:15 uur 
GAY FILM NIGHT: DIE MITTE DER WELT 

 

Heerlijke film waarin de verliefd-

heden, onzekerheden en verlan-

gens van het opgroeien op frisse 

wijze worden getoond, gekruid 

met een dosis kitsch en met een 

zeer aanstekelijke cast.  

 

Phil woont met zijn tweelingzus 

Diane en hun moeder in een klein 

plaatsje. Ze zijn de buitenbeentjes 

van het dorp. Niet eens doordat 

Phil homo is, dat is in elk geval in 

hun gezin geen enkel probleem 

en ook niet voor zijn beste vrien-

din Kat. Maar zijn moeders vrije 

leven valt niet bij iedereen in goe-

de aarde. Als het schooljaar aanbreekt komt een nieuwe 

jongen in de klas, de knappe en atletische Nicolas… 

 

Gebaseerd op de Duitse bestseller uit 1998 van Andreas 

Steinhöfel. 

 

PATHÉ TUSCHINSKI  
Reguliersbreestraat 26 
 
De Pathé 50PLUS BIOS is 
altijd een gezellig uitje, waar-
bij speciaal geselecteerde 
films worden vertoond op wat 
rustigere momenten in de 
bioscoop. Bovendien ont-
vangt u koffie of thee en iets 
lekkers voor bij de film.  
 
Pathé 50PLUS BIOS kost 
slechts € 7,50. De films die getoond worden zijn niet altijd 
met een LHBT-achtergrond, maar gewoon goedkoper 
voor 50-plussers. 
 
MISS SLOANE  
DI 3 OKT – DO 5 OKT – DI 10 OKT – 13:00 uur 

 
Politieke dramathriller met 
onder andere Jessica 
Chastain die voor haal rol in 
deze film werd genomineerd 
voor een Golden Globe. 
 
Jessica Chastain is Elizabeth 
Sloane in de politieke thriller 
Miss Sloane. Haar talent, 
meedogenloze werkwijze en 
wil om te winnen maken haar 
de meest gewilde lobbyist in 
Washington D.C. Maar wan-
neer ze het opneemt tegen 
de machtigste tegenstander 
uit haar carrière ervaart ze 
dat winnen soms een hele 
hoge prijs vraagt. 

 
THE SALESMAN 
DO 12 OKT – DI 17 OKT  
DO 19 OKT – 13:00 uur 
 
Emad en Rana betrekken een 
nieuw appartement in Teheran 
nadat hun eigen woning door 
werkzaamheden dreigt in te stor-
ten. Wanneer een vreselijk voor-
val Rana treft, blijkt de achter-
grond van de vorige huurster hier 
iets mee te maken te hebben. 
Emad’s zoektocht om te achter-
halen wat er precies is gebeurd, 
zal het leven van het jonge koppel 
dramatisch veranderen. 
 
The Salesman werd in Cannes 
bekroond voor beste scenario en 
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beste acteur (Shahab Hosseini) en won de World Cine-
ma Amsterdam publieksprijs. 
 
DEMAIN TOUT COMMENCE 
DI 31 OKT – 13:00 uur 

 
Samuel (Omar Sy) leidt een zorgeloos 
leven aan de zonnige zuidkust van 
Frankrijk met veel feest en weinig ver-
antwoordelijkheden. 
 
Op een goede dag komt Kristin, één 
van Samuel’s vroegere veroveringen, 
langs en vertelt dat hij de vader is van 
haar paar maanden oude baby Gloria. 
Als Kristin ervandoor gaat en de baby 
bij Samuel achterlaat, vertrekt hij hals-
overkop naar Londen om haar terug te 
brengen naar haar moeder, maar zon-
der succes.  
 

Samuel ontpopt zich tot een liefdevolle, onconventionele 
vader en acht jaar lang zijn hij en Gloria een onafschei-
delijk duo. Maar dan duikt de moeder van Gloria weer op 
en wil ze haar dochter terug… 

Houdt jij van lekker eten? 
 

BUURTHUIS DE HORIZON 
Hembrugstraat 156 
 
IEDERE WOENSDAG 17:30 – 20:30 uur 

 
Q kitchen heeft een enthousiast 
team en zij willen graag de men-
sen in en om de LGBTQ ge-
meenschap bij elkaar te brengen, 
onder het genot van heerlijke 
gerechten. Elke woensdag tus-
sen 17.30 – 20.30 uur, bent u 
welkom tijdens onze kook ses-
sies in buurthuis de Horizon, in 
Amsterdam West.  
 

Mensen van alle leeftijden, religies en de belangen zijn 
van harte welkom om elkaar te ontmoeten, samen te 
eten en verhalen uit te wisselen.  
 
Reserveren is niet nodig. Donatie € 5,00 
 

ONTMOETINGSCENTRUM DE KEYZER 
Czaar Peterstraat 12 
 
DO 26 OKT – 17:00 – 20:30 uur 
POORTERS MAALTIJD 
 
De inloop start om 17 uur, vanaf ongeveer 17:30 serve-
ren wij een maaltijd, de kosten zijn € 7,50.  Voor sap en 
fris rekenen zij 50 cent en bier of wijn 1 euro per glas. 
 
De Poorters Maaltijd staat in het teken van het (her)
ontdekken van de Regionale Nederlandse Keuken. 

LET OP! Voor 
deze maaltijd 
moet men zich 
van tevoren 
opgeven per 
email, er is 
slechts plaats 
voor 22 perso-
nen.  
 
Naast uw NAW
-gegevens wil-
len zij ook we-
ten of je varkensvlees of vegetarisch eet.  
 
De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar ver-
voer, GVB bus 22 en lijn 10 stoppen dicht in de buurt. 
 
Stuur een email naar: info@derozepoort.amsterdam  
Onder vermelding van PM2610 
 

BUURTHUIS HOOFDKWARTIER  
Hoofddorpweg 25 

 
IEDERE 1e, 2e en 4e DONDERDAG 
18:00 – 20:00 uur 
FEMTASTIC SAMEN ETEN 
 
Femtastic Soep is voor 40+ vrouwen. De avond is geani-
meerd. De betrokkenheid bij elkaar werkt stimulerend en 
zet een aantal vrouwen aan om hun leven bij te stellen. 
Juist door het elkaar wekelijks te ontmoeten, werkt het 
als een soort familie en ondanks de onderlinge verschil-
len tussen vrouwen is elke ontmoeting weer verrassend. 
Je kunt gewoon aanschuiven en meedoen.  
 
Bus 15 en lijn 2 stoppen dicht in de buurt. Meld je wel 
even aan als je wilt mee-eten. Kosten € 4,50.  
 
Mail Han: han@femtasticpink.nl of bel: 06-2311-9600 
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CAFÉ DE KAT IN DE WIJNGAERT  
Lindengracht 120 
 
WO 4 OKT – 17:30 – 23:45 uur 
TRANSGENDER ONTMOETINGSAVOND 

 
Voorafgaand aan de ontmoetingsavond 
kan men deelnemen aan het diner, ver-
zamelen in het café. Vanaf 18:00 uur 
wordt er gegeten in restaurant De Za-
gerij, Westerstraat 182. Na afloop komt 
men weer naar ‘De kat in de Wijngaert’. 
 
Transgender avond: Op de eerste 
woensdag van de maand houden zij in 
Amsterdam een ‘gender overschrijden-
de’ transgender ontmoetingsavond. 

Door het onderhouden van contacten en het uitwisselen 
van ervaringen, willen wij transgenders helpen in het pro-
ces van zelfacceptatie. 
 
Locatie: Onze transgender avond houden we doelbe-
wust in een niet besloten locatie – in een Jordanees café 
– en kunnen daardoor actief deel uitmaken van de multi-
culturele samenleving van Amsterdam. We willen vooral 
de doelgroep zelf stimuleren en inspireren om zich te ont-
wikkelen en te emanciperen. De transgenderavond staat 
derhalve open voor iedereen die zichzelf thuis voelt bij 
transgenders. 
 
Meetingpoint: Ook voor mensen van buiten Amsterdam 
en uit het buitenland vormen wij op deze wijze een plaats 
waar we elkaar kunnen ontmoeten. 
 

ONTMOETINGSCENTRUM  
Stadhouderskade 89 
 

ZA 7 OKT – 19:00 – 22:00 uur 

ONTMOETINGSCAFÉ AUTIROZE 

 

Iedereen is welkom, maar AutiRoze is 

primair gericht op LHBT-ers met autis-

me. Het gaat dan zowel om mensen die 

een officiële diagnose hebben als men-

sen die vermoeden dat ze autisme heb-

ben. Ook mensen met een andere vorm 

van neurodiversiteit (bijvoorbeeld 

ADHD) zijn welkom. De focus van de 

groep en activiteiten die we organiseren 

zijn echter gericht op mensen met autisme. 

 
ZA 14 OKT – 13:00 – 16:00 uur 
CAFÉ OKÉ (Eenmalig op zaterdag, ipv zondag) 

 

Café Oké Amsterdam is een ontmoetingsplaats voor ho-

mo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders met een verstan-

delijke beperking. Onze vrijwilligers bestaan voor een 

groot deel uit leden van de doelgroep, zij zorgen voor een 

groot deel voor de unieke sfeer van de 

bijeenkomsten. Aansluitend aan Café 

Oké gaan sommige bezoekers met el-

kaar in de stad eten. Regelmatig gaan 

groepjes bezoekers met elkaar iets on-

dernemen. Berucht zijn de bezoeken 

aan de Roze Maandag op de Kermis in 

Tilburg. 

 

Café Oké hanteert geen strikte grenzen voor wie te slecht 

of te goed is om een bijeenkomst te bezoeken. De mees-

te bezoekers zijn licht verstandelijk gehandicapt maar 

ook ernstiger en meervoudig gehandicapten blijken de 

middagen intensief te beleven. Wij doen een beroep op 

vrijwilligers en begeleiders in de instellingen om mensen 

die niet zelfstandig kunnen komen, te begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT SZMULEWICZ  
Bakkersstraat 12 
 
ZO 1 OKT – 14:00 – 17:00 uur 
CAFÉ ZILVER 
 
Voor de roze 50+ vrouw. Lijkt het jou aangenaam andere 
LHBT-dames te ontmoeten? Dan biedt Café Zilver jou 
van augustus tot en met mei elke eerste zondag van de 
maand een prettige manier om elkaar te leren kennen. 
Tijdens het genot van een drankje en af en toe een optre-
den.  
 
Wil je op de hoogte gehouden worden met een Nieuws-
brief stuur dan je email naar: cafezilver@gmail.com 
 

Er worden diverse buurtborrels in Amster-
dam en omstreken gehouden. Kijk op de 
website waar en wanneer dit is... 
www.oudrozeagenda.amsterdam/oktober/ 
 
FEMTASTIC PINK  
LGBTQ INCLUSION CAFÉ 
PINK 1011 
PINK AMSTERDAM ZUIDOOST 
PINK BUITENVELDERT-AMSTELVEEN 
PINK PIJP-RIVIERENBUURT-PIPIRIBO 
PINK DIEMEN 
PINK IJBURG 
PINK NIEUW WEST 
PINK OOST (v/h 1094/1095) 
PINK WEST 
ROZE STADSDORP AMSTERDAM 
ZAANDAM REGENBOOG 
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MUZIEKCENTRUM VOLTA  
Houtmankade 336 
 
20:30 – 23:00 uur  
zaal open 20:00 uur 
VOORRONDE COC SONGFESTIVAL 2017  
hosted by Luna Lunettes 

 

Voor het eerst sinds lange tijd doet het COC Amsterdam 

weer mee met het Nationale COC Songfestival, het enige 

liedjesfestival met een roze randje in Nederland. Daar-

voor wordt deze voorronde georganiseerd. 

 

Tijdens de voorronde is er plek voor maximaal 10 kandi-

daten. Het liedje moet in ieder geval LHBTI+ gerelateerd 

zijn. Het winnende liedje wordt gekozen door een vakjury 

en een publieksjury. De vakjury bestaat uit Willeke Mor-

ren (voorzitter van de jury en songfestivalexpert), Reinier 

ter Harten (voorman van muziektheatergroep Reindier 

met expertise popmuziek en zang) en Niki Today (Miss 

Travestie Holland 2016 en ambassadeur Pride Amster-

dam 2017 met expertise musical en regie). De publieksju-

ry bestaat uit 25 bezoekers.  De winnaar gaat COC Am-

sterdam vertegenwoordigen op de finale op 2 december 

in Groningen. 

 

De voorronde is een coproductie tussen COC Amsterdam 

en Luna Lunettes en wordt gefinancierd door middel van 

ticketverkoop en donaties. Iedere donatie is welkom! On-

der de donateurs worden 2 x 2 plaatsen op de gastenlijst 

en een plek in de publieksjury verloot. 

 

Het COC Songfestival zet zich vanuit een creatief per-

spectief in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale 

acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 

en transgenders (LHBTI-ers) in Nederland door een 

breed podium te bieden aan tekstschrijvers, componisten 

en uitvoerenden. Doel van het songfestival is het genere-

ren van een breed aanbod aan liedjes met een LHBTI 

thema. 

 

Tickets voorverkoop € 12,50 aan de deur € 15,00 
Op onze website staat een link naar het verkoopkanaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET SCHOUW  
IJdoornlaan 755 
 
MA 2, 16 + 30 OKT  
14:00 – 16:00 uur 
ROZE LEVENSKUNST 
 
De Roze Levenskunst gespreks-
groep praat iedere 14 dagen over 
een vooraf overeengekomen the-
ma. De gespreksleider is John 
Brobbel, voormalig docent aan de 
Universiteit voor Humanistiek.  
 
Aanmelden om deel te nemen of bij een sessie aanwezig 
te zijn, email ons onder vermelding van: RLK 
info@derozepoort.amsterdam 
 
Deelname kost € 3,00 per keer (voor de consumpties). 
De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar ver-
voer, de bus 31, 33 en 761 stoppen voor de deur, en de 
bussen 32, 34, 36 en 37 van het GVB stoppen dicht in de 
buurt.  
 
Parkeren achter het pand (parkeerterrein Zuidgorsstraat) 
kost € 1,30 voor het eerste uur, dan 2 uur gratis. 


