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Ondanks al het mooie weer van 
de laatste tijd, snakt menigeen 
toch naar een buitje op zijn tijd. 
Als het de boer niet is om zijn 
gewassen te laten groeien, dan 
is het wel de kledinghandelaar 
die met een herfst/winter collec-
tie in zijn maag zit, het voorjaar 
liet ook al zo lang op zich wach-
ten. 

Voor de roze medemens is er dit 
najaar ook weer genoeg te doen. 
Een nieuwe groep van betrokken 
LGBT-ers heeft de handen ineen 
geslagen om voor de roze 50-
plusser* een aantal bijeenkom-
sten te organiseren die laag-
drempelig zijn maar toch genoeg 
diepgang hebben.  

Op 30 september werd dit initia-
tief officieel geopend door wet-
houder Welzijn en Zorg, Eric van 
der Burg op de Hugo de Groot-
kade 18-28. De naam van deze 
groep: De Roze Poort. 

De Roze Poort or-
ganiseert iedere 
14 dagen een Ro-
ze Koffie Inloop 
in De Serre in 
Noord en binnen-
kort ook een twee-

wekelijkse koffieochtend in De 
Keyzer in de Czaar Peter-
straat. 

Daarnaast zijn zij gastgever van 
de Roze Levenskunst gespreks-
groep in De Tuinkamer in Noord.  

Op de locatie De Poort, aan de 
Hugo de Grootkade, wordt eens 
in de 14 dagen een Poorters 
maaltijd tegen kostprijs ge-
serveerd. Iedere maaltijd heeft 
een thema, maar dat wil niet 
zeggen dat men zich daar op 
moet kleden. Kom zoals je bent 
en neem een goed humeur mee! 

Voor deze maaltijden moet men 
zich wel van tevoren aanmelden. 
Voor meer info kijk op hun web-
site https://derozepoort.amsterdam  

*Ben je jonger dan 50-plus, dus 50-
min, dan ben jij natuurlijk ook wel-
kom, samen gaan we ervoor! 

 
Er gebeurd weer genoeg in de the-
aters maar ook in de zorgcentra, 
hier een greep uit de roze films die 
deze maand te zien zijn. 

WOENSDAG 5 OKTOBER  

PATHÉ DE MUNT  
Vijzelstraat 15 
21:00 uur 
GAY NIGHT Een half uur voor 
aanvang van de film wordt je ont-
vangen met een welkomstdrankje. 
Na de film krijg je één 2 voor de 
prijs van 1 drankje in Taboo en 
Lellebel. Je maakt ook elke maand 
kans op één van de door Cinemien 
beschikbaar gestelde DVD pakket-
ten. 
 
Film: VIVA Jesus is een beschei-
den jongeling die ervan droomt te 
schitteren onder de spotlights ter-
wijl hij werkt als kapper in een 
nachtclub in Havana waar drag 
queens de show stelen. Onder de 
voogdij van ‘Mama’ bestijgt hij op 
zijn beurt de planken en overstijgt 
hij zichzelf via zijn alter ego Viva. 
Maar zijn geluk blijft niet duren.  
 
Na een lang verblijf in de gevan-
genis duikt zijn zieke vader weer 
op en verbiedt hem met klem om 
nog op te treden. Jesus ziet zich 
zelf geconfronteerd met de keuze 
tussen zijn liefde voor het podium 
en zijn bevooroordeelde vader… 

DONDERDAG 6 OKTOBER 

DE RIETVINCK 

Vinkenstraat 185 

19:00 uur 

Los Amantes Pasageros  

Tijdens vlucht 2549 richting Mexi-

co krijgen de passagiers de schrik 

van hun leven als het toestel door 

een technisch mankement dreigt 

neer te storten en een noodlan-

ding moet worden voorbereid. De 

piloten en het overwegend homo-

seksuele cabinepersoneel doen op 

een geheel eigen, en vooral heer-

lijk foute wijze van alles om een 

oplossing te bedenken en het de 

passagiers zo aangenaam mogelijk 

te maken. Hierdoor wordt de ang-

stige vlucht een hilarische funtrip 

die zich kilometers over de top af 

speelt. (Spanje 2013) 

 

DINSDAG 18 OKTOBER 

HET KETELHUIS 

Pazzanistraat 4 

21:15 uur 

GAY FILM NIGHT: TAEKWONDO 

Fernando is op vakantie met zijn 

beste vrienden. Ze verblijven in 

een prachtig landhuis in een chi-

que buitenwijk van Buenos Aires. 

Zonder de aanwezigheid van hun 

vriendinnen hebben de mannen de 

mogelijkheid om ongestoord te 

praten over hun diepste gevoe-

lens, hun seksuele verlangens, 

hun angsten en hun conflicten. 

Afgezonderd van de buitenwereld 

genieten ze van de zon, zwemmen 

ze in het zwembad, drinken en 

roken wiet.  

 

Zoals in alle ‘men only’ situaties, 

voelen de mannen zich vrij om 

halfnaakt of naakt rond te lopen. 

Dit resulteert in een visueel spek-

takel van prachtige masculine li-

chamen. Door de open en vrije 

sfeer besluit Fernando om Germán, 

een goede vriend uit zijn Tae-

kwondo klas, uit te nodigen.  
 

Germán wordt meteen in de groep 

opgenomen. Eigenlijk valt Germán 

op mannen, maar dat probeert hij 

te verbergen. Fernando heeft het 

door, maar negeert dit gegeven. 

Maar gaandeweg worden de twee 

mannen steeds intiemer. In deze 

heteroseksuele omgeving is het 

duidelijk dat deze romance iets is 

om te verbergen voor de anderen. 

Of toch niet? (Marco Berger & Mar-

tin Farina, 2016, Argentinië) 

HTTPS://OUDROZEAGENDA.WORDPRESS.COM 
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t/m 23 OKTOBER 
SCHATKAMER STADSARCHIEF 
Vijzelstraat 32 
DI t/m VR 10.00 – 17.00 uur 
ZA + ZO 12.00 – 17.00 uur 
ONTWERPEN VOOR DE      
AMSTERDAMSE SCHOOL 
 
Dit jaar bestaat de Amsterdamse 
School 100 jaar. In het Stadsar-
chief zijn onlangs 94 tekeningen 
ontdekt met ontwerpen voor het 

Scheepvaarthuis in Amsterdam, 
het beroemdste voorbeeld van 
deze architectuurstroming. De 
unieke tekeningen voor sier-
smeedwerk, meubels en lampen 
brengen ons dichtbij het ont-
werpproces van ‘de grote drie 
van de Amsterdamse School’: 
Joan Melchior van der Meij, Piet 
Kramer en Michel de Klerk. 

 
In 1916 opende het Scheep-
vaarthuis in Amsterdam: het be-
gin van de Amsterdamse School. 
Een tot voor kort onbekende 
groep tekeningen en blauwdruk-

ken voor bouw en inrichting laat 
de ontwerpers aan het werk 
zien. Architectenbureau Joan 
Melchior van der Meij schiep met 
een team van onder andere ar-
chitecten Michel de Klerk en Piet 
Kramer een bijzonder monu-
ment. Het interieur werd rijk uit-
gevoerd met siersmeedwerk, 
glas-in-loodramen en houten be-
timmeringen en ingericht met 
speciaal ontworpen tapijten, 
lampen en meubilair. 

14 OKTOBER—5 FEBRUARI 
2017 
STADSARCHIEF  
Vijzelstraat 32 
DI t/m VR 10.00 – 17.00 uur 
ZA + ZO 12.00 – 17.00 uur 
AMSTERDAM 1900 
 
Rond 1900 werd Amsterdam een 
dynamische stad. In dezelfde tijd 
ontwikkelde de fotografie zich tot 
een modern medium. In Amster-
dam 1900 komen beide ontwik-
kelingen samen. 
 
In de binnenstad verrezen beeld-
bepalende gebouwen als het 
Centraal Station en de Beurs van 
Berlage. De industrie en de ha-
vens groeiden, maar tegelijk 
verkrotte de oude stad en was er 
veel armoede. Voor het eerst 
was het technisch mogelijk dit 
alles op foto vast te leggen. On-
derzoek in fotografiecollecties 
van musea en archieven heeft 
een schat aan onbekende beel-
den opgeleverd. Naast foto’s van 
bekende fotografen zoals George 
Hendrik Breitner, Jacob Olie en 
Bernard Eilers toont Amsterdam 
1900 verrassende beelden van 
onbekende of inmiddels vergeten 
fotografen. De bezoeker krijgt 
een uniek overzicht van deze 
periode, van de stad, het dage-
lijks leven en de fotografie in 
Amsterdam. 

300 foto's 
Met 300 foto’s brengt Amster-
dam 1900 de opleving van Am-
sterdam en de oorsprong van de 
moderne fotografie in beeld. 
Eind 19e-eeuw steeg de welvaart 
en kwam er meer werk voor be-
roepsfotografen in de bouw en 
de industrie. Geïllustreerde bla-
den gingen over op foto’s en de 
persfotografie begon haar op-
mars. Door technologische ver-
nieuwingen kreeg de amateurfo-
tografie een enorme impuls en 
werd fotograferen een modern 
tijdverdrijf voor Amsterdammers 
van allerlei snit. Kortere belich-

tingstijden maakten het mogelijk 
beweging vast te leggen en op-
namen binnenshuis te maken en 
ook de allereerste kleurenfoto’s 
dateren uit deze tijd. 

 
In de tentoonstelling zien we het 
Amsterdam van 100 jaar gele-
den met stille grachten en glan-
zende nieuwbouw, havens in vol 
bedrijf en rokende fabrieks-
schoorstenen. Met handcamera’s 
legden amateurfotografen het 
gewoel van voorbijgangers, 
handkarren en paardentrams 
vast. We komen binnen in woon-
huizen waar weelde heerste, 
maar ook in krotten en achter-
buurten. 

Van Jacob Olie, George Hendrik 
Breitner en Bernard Eilers zijn 
tot nu toe onbekende afdrukken 
te zien, deels uit particuliere col-
lecties. Voor het eerst worden 
hun foto’s met elkaar gecombi-
neerd en met werk van tijdgeno-
ten - amateurs en beroeps. Vin-
tage prints en albums tonen de 
grote variatie in techniek, stijl en 
formaat van de fotografie uit die 
tijd.  
 
De collectie gezinsfoto’s en 
stadsgezichten op autochrome-
platen van Jan Zeegers zijn een 
uniek document van de vroege 
kleurenfotografie. Amsterdam 
1900 focust op een kantelmo-
ment in de geschiedenis van de 
fotografie en toont de wisselwer-
king tussen stad en fotografen. 
 
Boek 
Bij de tentoonstelling verschijnt 
bij Uitgeverij THOTH een rijk ge-
ïllustreerd boek, geheel in kleur, 
en samengesteld door Anneke 
van Veen, conservator Stadsar-
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chief Amsterdam. 

Audiotour 
Het Stadsarchief ontwikkelt een 
audiotour waarbij fotografen van 

nu commentaar leveren 
op de beelden van hun 
voorgangers. Het Stads-
archief organiseert rond-
leidingen en verschillen-
de evenementen, onder 
andere tijdens de Muse-
umnacht 2016 waarin 
Amsterdam 1900 cen-
traal staat. 

Wandelingen 
Tussen 1880 en 1914 
ondergaat de stad een 
ware  metamorfose. De 
stad verruimt haar gren-
zen en moderne gebou-
wen verrijzen. Onze 
stadswandeling neemt u 
mee langs de plekken 
die fotografen rond 
1900 hebben vastge-

legd. Aan de hand van foto’s die 
in de tentoonstelling te zien zijn, 
brengt een rondleider u naar het 
Amsterdam van de Tweede Gou-
den Eeuw. 

Duur: circa. 2 uur 
Tijdstip: 13 uur, elke zondag-
middag: vanaf 16 oktober 2016 
t/m 5 februari 2017 (NB niet op 
25 december en 1 januari) 
Kosten: € 12,50 per persoon  
Begin- en eindpunt: Stadsar-
chief Amsterdam 
Reserveren: uiterlijk de vrij-
dag voor de dag van de wande-
ling bij de receptie van het 
Stadsarchief, of per telefoon of 
email. 020-2511511 of  
info@stadsarchief.amsterdam.nl 

 

 
WEGENS GROOT SUCCES 
VANAF OKTOBER 2016  
TERUG IN HET THEATER! 
Exclusief in Het Zonnehuis, 
Amsterdam-Noord 
 
DONDERDAG 27 OKTOBER t/
m MAANDAG 7 NOVEMBER 
HET ZONNEHUIS  
Zonneplein 30 
MA-DO-VR-ZA 20:15 uur  
ZO 14:00 uur 
KISS OF THE SPIDER WOMAN 
(musical) 
‘Kiss of the Spider Woman’ ver-
telt het verhaal van twee gevan-
genen die samen in een kleine 
cel worden geplaatst. De één 
vanwege zijn politieke overtui-
ging, de ander vanwege zijn ge-
aardheid. Ze zijn elkaars tegen-

polen, maar ook – letterlijk – tot 
elkaar veroordeeld.  
 
Om de tijd te doden vertelt de 
één over Hollywood-films uit zijn 
jeugd waarin de mysterieuze 
Spinnenvrouw een grote rol 
speelt. De ander vertelt over zijn 
grote liefde. Langzaam ontstaat 
er begrip voor elkaar. Maar wat 
gebeurt er als de één vervolgens 
onder druk wordt gezet om de 
ander te verraden in ruil voor 
zijn eigen vrijheid? 

 
 

ZONDAG 9 OKTOBER 
Buurthuis Archipel  
Makkasarplein 1 
15:00 – 17:00 uur 
HET DANSPALEIS  
Speciale editie met een roze 
randje.  
Ouderwets gezellig dansfeest, 
met muziek van toen. Speciaal 
voor roze ouderen! Van meezin-
gers tot tranentrekkers en van 
polonaise tot ouderwets rock-en-
rollen. Reserveren is nodig: via 
06-3330 6083 (tijdens kantoor-
uren) of info@hetdanspaleis.com  

 
ZONDAG 2 OKTOBER  
RESTAURANT SZMULEWICZ Bak-
kersstraat 12 
14:00 – 17:00 uur 
CAFÉ ZILVER 
Dag 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 of het vieren van Sinterklaas of 
Oud & Nieuw. 
Wil je op de hoogte gehouden wor-
den met een Nieuwsbrief stuur dan 
je email naar:  
cafezilver@gmail.com 
 
HET REIGERSNEST Schonerwoerd-
straat 4 
13:30 – 17:00 uur 
ZONDAGMIDDAGSALON van RO-
ZE AMSTERDAM ZUIDOOST 
Deze Salon is een ontmoetingsbij-
eenkomst voor homo’s, lesbo’s, bi-
seksuelen en transgenders. Veel van 
hen hebben behoefte aan een ont-
moetingspunt om naast gezelligheid 
ook met anderen in gesprek te ko-
men en waar men zichzelf kan zijn. 
Meestal wordt een bijeenkomst ge-
koppeld aan een thema in de vorm 
van film, optredens of muziek. De 
locatie is goed te bereiken met Me-
tro 54, station Reigersbos, maar ook 
bus 47, halte Scherpenzeelstraat en 
als u zelf met de auto komt… dan 
kunt u gratis parkeren. 
 
DONDERDAG 6 OKTOBER 
HET BADHUIS  
Javaplein 21 
20:00 – 23:00 uur 
PINK1094/1095 BORREL 
 
COFFEEMANIA  
Slotermeerlaan 103 
20:00 – 23:00 uur 
PINK NIEUW-WEST BORREL 
Summertime Drink 
Kom je uit een ander deel van de 
stad dan ben je natuurlijk ook wel-
kom! Als je komt, neem dan vooral 
jouw LHBT buren, vrienden, 
vriendinnen en kennissen mee.  

DONDERDAG 13 OKTOBER 

MOES  

Prins Hendrikkade 142 sous 

20:00 – 23:00 uur 

PINK 1011 BORREL 

Wij richten ons op de bewoners van 

de Lastage-, Nieuwmarkt- en Oos-

terdokbuurt, maar kom je uit een 

ander deel van de stad dan ben je 

natuurlijk ook welkom! Moes vind je 

onder ‘De Appel’ arts centre. Als je 

komt, neem dan vooral jouw LHBT 

buren, vrienden, vriendinnen en 

kennissen mee.  
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The more, the merrier. De gastvrou-

wen van Pink1011 zijn Barbara & 

Daniëlle. 

 

DINSDAG 18 OKTOBER 

CAFÉ DE OUDE SCHAEPER 

2e Hugo de Grootstraat 19 

17:30 – 19:30 uur 

ROZE STADSDORP BORREL 

Roze Stadsdorp Amsterdam is een 

netwerk voor roze nabuurschap, 

voor alle LHBTQI’ers in Amsterdam 

en omstreken. Maak kennis met an-

dere roze ouderen onder het genot 

van een glaasje. Laat je vrienden en 

kennissen weten dat je gaat en 

neem ze mee, het is leuk te zien hoe 

de dwarsverbanden in onze levens 

op zo’n Roze Stadsdorpborrel zicht-

baar worden! 

De OUDROZE AGENDA heeft zich 

midden september aangesloten bij 

DE ROZE POORT.  

Samen bedienen zij namelijk dezelf-

de doelgroep, de roze 50-plusser. 

Wel houden zij beiden hun eigen 

website. Voor meer info en andere 

uitjes op maand-agenda nivo ga je 

naar:                                 

oudrozeagenda.wordpress.com/ 

 

Zoals op pagina 1 al werd vermeld 

zijn er extra activiteiten bijgekomen, 

zoals de POORTERS MAALTIJD. 
 
Deze vinden plaats in DE POORT op 
de Hugo de Grootkade 18-28 om 
17:00 uur is de inloop, en om 17:30 
uur start de maaltijd. 
 
Deze maaltijden zijn aan een thema 
verbonden, en wij serveren de maal-
tijd tegen een vaste kostprijs, name-
lijk € 7,50. Dit kan zijn een voor– en 
een hoofdgerecht of een hoofd– en 
een nagerecht. En als zij een keer 
gek willen doen, alle drie. Daarnaast 
schenken zij ook een drankje tegen 
een lage prijs.  
 
Het thema voor 14 oktober is Okto-
berfest en op 28 oktober wordt 
het griezelig lekker met Halloween. 
 
Voor een maaltijd moet men zich 
wel van tevoren aanmelden, zodat 
de koks hun inkoop daarop kunnen 
baseren. Zij houden ook niet van 
verspilling.  
 
Omdat zij met thema’s werken bete-
kend niet dat jij je daar voor hoeft 
te kleden, kom zoals je bent.  
 
Aanmelden om deel te nemen 

aan de maaltijd of voor meer info: 
gebruik daarvoor het contactformu-
lier op de website onder vermelding 
van: MAALTIJD  Vermeldt ook of je 
vegetarisch eet, dan houden zij daar 
rekening mee. Aangezien zij koken 
op huisniveau kan helaas geen reke-
ning gehouden worden met allergie-
ën. derozepoort.amsterdam/contact/ 
 
De locatie is makkelijk bereikbaar 
met het openbaar vervoer, lijn 3, 10 
en 17 en bus 18 van het GVB stop-
pen dicht in de buurt, maar ook bus 
172 en 174 van Connexxion. 

 

ROZE KOFFIE INLOOP 

12 + 26 oktober 

In DE SERRE Dollardplein 1 – Am-

sterdam-Noord  

10 tot 12 uur 

Houdt jij van roze gezelligheid? 

Vindt jij het prettig gevoelsgenoten 

uit Noord en (wijde) omgeving te 

ontmoeten? Wilt jij je kennissen-

kring uitbreiden? Dan ben je welkom 

bij de Roze Koffie Inloop. Alle leeftij-

den zijn welkom! De locatie is mak-

kelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer, de bussen 32, 33, 34, 36 

en 37 van het GVB stoppen dicht in 

de buurt. 

Zij vragen geen geld voor de koffie, 

maar een kleine bijdrage wordt altijd 

op prijs gesteld. 

 

Binnenkort komt er ook een vesti-

ging in De Keyzer, op de Czaar Pe-

terstraat 12. Meer informatie op 

de website van DE ROZE POORT 

 

Last but not least: De Roze Levens-

kunst gespreksgroep, deze komt 

in oktober driemaal bijeen, en wel 

op 3, 17 + 31 oktober. Deze ge-

sprekken worden in DE TUINKAMER 

op het Dollardplein 2 tussen 14 en 

16 uur gehouden. Zij praten iedere 

14 dagen over een vooraf overeen-

gekomen thema. Deelname kost € 

2,50 per keer (voor de consump-

ties). De gespreksleider is John 

Brobbel, voormalig docent aan de 

Universiteit voor de Humanistiek. 

Aanmelden om deel te nemen of 

bij een sessie aanwezig te zijn: ge-

bruik daarvoor ons contactformu-

lier  onder vermelding van: RLK 

derozepoort.amsterdam/contact/ 

 

De locatie is makkelijk bereikbaar 

met het openbaar vervoer, de bus-

sen 32, 33, 34, 36 en 37 van het 

GVB stoppen dicht in de buurt. Par-

keren naast het pand (parkeerplaats 

winkelcentrum) kost € 1,30 voor het 

eerste uur, dan 2 uur gratis. 

 

HEB JIJ UITTIPS DAN KAN JIJ 

DIE STUREN AAN: 

oudroze.agenda@gmail.com 

of 

info@derozepoort.amsterdam 

 

en bezoek ons op 

oudrozeagenda.wordpress.com 

en 

derozepoort.amsterdam 

 

 


