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Naast de EuroPride die eind juli / begin 

augustus wordt gehouden zijn er nog veel 

meer leuke dingen die in onze stad georga-

niseerd worden. Een deel daarvan kan je op 

deze pagina’s vinden, de rest staat op onze 

website. Naast een aantal vaste rubrieken, 

zoals film (pagina 2), vind je ook theater en 

zelfs een conditietraining (pag 3). 

 

Wat denk je van een cursus of workshop in 

de Teekenschool van het Rijksmuseum, of 

wegdromen op muziek tijdens het Grach-

tenfestival. Maar er zijn ook in de opmaat 

naar EuroPride een aantal lezingen bij IHLIA 

 

Natuurlijk wil ik je ook vertellen over de 

Hartjesdagen op de Zeedijk, echter dat is 

nog niet helemaal zeker of die ook door-

gaan. Daar is de website dan weer voor: 

oudrozeagenda.wordpress.com  

Veel leesplezier! 

ZATERDAG 23 t/m ZONDAG 31 JULI 

Amsterdam Museum, Kalverstraat 91 

10:00 – 17:00 uur 

(ON)ZICHTBAAR – LGBTI in het museum 

Een persoonlijke LGBTI audiotour door de 

permanente tentoonstelling van het Am-

sterdam Museum. Met zichtbare en onzicht-

bare verhalen over objecten uit de collec-

tie. De audiotour is verkrijgbaar in het 

Nederlands en Engels. Er worden ook rond-

leidingen, met een gids, gegeven op het 

thema van LGBTI. 

18 JUNI t/m 27 AUGUSTUS 

Amsterdam Museum, Kalverstraat 91 

10:00 – 17:00 uur 

TRANSMISSION 

Een tentoonstelling met verhalen van en 

over transgenders. Met behulp van hun 

eigen objecten, zoals een Pride vlag en een 

petticoat, maar ook worden persoonlijke 

verhalen verteld over de onderwerpen van 

gender, de erkenning en trots.  

Er zullen gesprekken worden georganiseerd 

om bezoekers de gelegenheid te geven om 

vragen te stellen en om hun eigen verhaal 

te vertellen. 

 

17 JUNI t/m 27 AUGUSTUS 

IHLIA @ OBA, Oosterdokskade 143 

10:00 – 22:00 uur 

DEMONSTREER !!! 

In de tentoonstelling ‘Demonstreer !!!’ 

blikken de initiatiefneemsters terug op de 

organisatie van de eerste Nederlandse 

‘Pride-mars’. Met foto’s en posters brengt 

IHLIA deze parade in beeld en eert de vrou-

wen die de basis legden voor wat pas twee 

jaar later Roze Zaterdag ging heten. 

 

IHLIA heeft een zeer waardevolle, rijke 

en unieke LHBT-collectie, die voor ieder-

een optimaal toegankelijk is gemaakt. We 

werken in een cultuur van flexibiliteit en 

diversiteit, en zijn betrokken bij elkaar en 

onze doelgroepen. IHLIA inspireert door 

met het LHBT-erfgoed de diversiteit in de 

samenleving zichtbaar te maken. 

 

17 JUNI t/m 27 AUGUSTUS 

OBA, Oosterdokskade 143 

10:00 – 22:00 uur 

“GIJSEN, FLIKKER OP!” – de bisschop en 

het ontstaan van Roze Zaterdag 

De tentoonstelling vertelt verhalen over de 

homobeweging en emancipatie toen en nu. 

Er zijn filmverslagen te zien, een documen-

taire, heel veel foto’s uit privéarchieven, 

interviews, verhalen van persoonlijk be-

trokkenen en originele steunbetuigingen 

van bekende Nederlanders en politici. 

 

24 JULI t/m ZATERDAG 27 AUGUSTUS 

GO GALLERY, Prinsengracht 64 

WOENSDAG t/m ZATERDAG 12-18 uur 

1e ZONDAG van de maand 12-17 uur 

PETER BERLIN IN AMSTERDAM 

GO Gallery aan de Prinsengracht organi-

seert speciaal voor EuroPride een spraak-

makende tentoonstelling, namelijk een 

solotentoonstelling van Peter Berlin, ook 

bekend als Baron Armin Hagen von Hoy-

ningen - Huene (*1942). Peter Berlin was 3 

decennia lang, in de jaren 60, 70 en 80, ’s 

werelds grootste gay cult seksicoon. Zijn 

zelfportretten, waarmee hij in die tijd een 

nieuw imago creëerde voor de masculiene 

gay-man, zij sierden de covers van alle 

homomagazines. 

Peter Berlin was fotograaf, filmer, sty-



2 

 

Peter Berlin was fotograaf, filmer, sty-

list, modeontwerper, foto- en pornomo-

del en printer van zijn eigen artistieke 

foto’s.  

 

De enige andere fotografen die Peter ook 

hebben gefotografeerd zijn zijn grote 

vriend Robert Mapplethorpe en Andy 

Warhol. Hij is ook geportretteerd door 

homo pornografisch tekenaar Tom of 

Finland. Zijn invloedrijke stijl uit de 70-

er jaren is later te zien geweest in de 

mode van o.a. Jean Paul Gaultier. 

 

Deze solotentoonstelling van Peter Berlin 

bevat een prikkelende collectie unieke 

en bewerkte vintage foto’s en  moderne 

prints, waarop de kunstenaar zichzelf als 

eerste selfie fotograaf geportretteerd 

heeft in sterk erotische poses, naakt of 

gekleed in door hem zelfgemaakte strak-

ke kleding die echt niets te raden over-

laat. 

 

WOENSDAG 6 JULI 

Pathé De Munt, Vijzelstraat 15 

21:00 uur Gay Night 

Een half uur voor aanvang van de film 

ontvangen we je met een welkomst-

drankje. Na de film krijg je één 2 voor 

de prijs van 1 drankje in Taboo en Lelle-

bel. Je maakt ook elke maand kans op 

één van de door Cinemien beschikbaar 

gestelde DVD pakketten. 

 

DONDERDAG 7 JULI 

EYE Film, IJpromenade 1 

21:00 uur Kiss of the Spiderwoman    

In een overvolle gevangenis in een niet 

nader genoemd Latijns-Amerikaans land 

delen twee mannen een aparte cel. Het 

is een ongewoon privilege in een gevan-

genis waar iedere cel tientallen gevange-

nen herbergt. De reden dat Luis Molina 

en Valentin Arregui zoveel ruimte wordt 

gegund heeft dan ook een duistere ach-

tergrond. Valentin is een linkse revoluti-

onair en de leider van een verzetsgroep. 

De geheime politie martelt hem om ach-

ter de verblijfplaats van zijn vrienden te 

komen. Arregui is echter taai en vertelt 

niets. Er wordt een list verzonnen en de 

veroordeelde homoseksueel Luis Molina 

wordt met Valentin in een cel geplaatst. 

Molina die veroordeeld is voor seks met 

een minderjarige krijgt de opdracht in-

formatie aan Valentin te ontfutselen in 

ruil voor een amnestie. In de cel, waar 

niets is te doen, probeert Molina de tijd 

te doden door verhalen te vertellen. Hij 

gebruikt hiervoor een oude nazi-

propagandafilm die hij navertelt. 

   

The Gaze, is een samenwerking van 

EYE en Roze Filmdagen, zij laten zien 

hoe films voor of over de homo, lesbi-

sche, biseksuele en transgender doel-

groep (LGBT) de filmgeschiedenis gestal-

te hebben gegeven. De films zijn afkom-

stig uit de EYE-collectie en worden ver-

toond op het originele celluloidformaat 

(16 en 35 mm). 

 

WOENSDAG 27 JULI 

Openlucht bioscoop Nieuwmarkt 

21:30 uur 3 Documentaires 

The Trut turns 30 Pim Mookhoek 

Churchroad Robin Vogel 

One Kingdom, One Love Sebastiaan Kes 

Voor alle voorstellingen op de Nieuw-

markt geldt: De toegang is gratis, neem 

eventueel een klapstoel voor jezelf mee 

want de tribunes zijn snel vol. Een koel-

tas met ‘een natje en een droogje’ gaan 

er natuurlijk ook wel in op zo’n film-

avondje in de openlucht. 

DONDERDAG 28 JULI 

Openlucht bioscoop Nieuwmarkt 

21:30  FREIER FALL (2013) 

De film vertelt het verhaal van politie-

agent Borgmann, die samenwoont met 

zijn zwangere vriendin. Tijdens een op-

leiding ontmoet Borgmann een collega-

politieagent, Kay Engel en een romance 

ontstaat tussen de twee mannen. 

 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 

Pathé De Munt, Vijzelstraat 15 

21:00 uur Gay Night 

Kom elke eerste woensdag van de maand 

genieten van voorpremières van de 

nieuwste gay films bij Pathé De Munt in 

Amsterdam.  

 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 

Openlucht bioscoop Nieuwmarkt 

21:30 uur  THE DANISH GIRL (2016)  

Het verhaal speelt zich af in de vroege 

jaren 1920 in Kopenhagen en is geba-

seerd op waargebeurde feiten. Artieste 

Gerda Wegener (Alicia Vikander) vraagt 

haar man, Einar Wegener (Eddie Red-

mayne) om in te vallen als vrouwelijk 

model. Einar geraakt geobsedeerd door 

het vrouwelijk lichaam en besluit om zijn 

leven verder te gaan als vrouw, Lili Elbe. 

Lili wordt de eerste bekende transgender 

in de geschiedenis. Aanvankelijk lijkt 

alles goed te gaan tussen Gerda en Lili, 

maar steeds meer komt Gerda tot het 

besef dat Lili niet meer de man is, waar-

mee ze destijds is getrouwd. 
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DONDERDAG 4 AUGUSTUS 

Openlucht bioscoop Nieuwmarkt 

21:30 uur OUT TO WIN 

Van de regisseur van ‘Small Town Gay 

Bar’ en ‘Continental’, OUT TO WIN is een 

documentaire film die dient als een 

overzicht, en het onderzoek naar het 

leven en de loopbaan van aspirant- en 

professionele homo- en lesbische atleten 

van over de hele wereld. Deze film wijst 

op de ervaringen van de atleten die heb-

ben gevochten en gestreden, zowel in als 

uit de kast om de LGBT-gemeenschap en 

hun ware zelf te vertegenwoordigen.  

 

Interviews met pioniers zoals Martina 

Navratilova, Billie Jean King, Jason Col-

lins, Brittney Griner, Billy Bean, John 

Amaechi, en nog veel meer, is deze film 

verteld door de stemmen van pioniers, 

hedendaagse helden, supersterren van 

morgen en de mensen die hun hebben 

geholpen om ze te krijgen waar ze nu 

zijn. 

27, 28 en 29 JULI 

Amsterdams Theaterhuis  

M. van Bouwdijk Bastiaansestraat 54 

20:00 uur  ENGELEN IN AMSTERDAM 

In 1985 houdt een tot dan toe onbekend 

virus Amsterdam in zijn ijzeren greep en 

ontregelt met name de homo-

gemeenschap. Ook pianist Youri Wolde-

rink raakt geïnfecteerd met aids, zoals 

het virus genoemd wordt. Zijn in paniek 

geraakte vriend Louis verlaat hem en 

knoopt een verhouding aan met de gere-

for-meerde, getrouwde Boudewijn. De 

eveneens besmette, geslepen advocaat 

Oscar Schleifenstross is nietsontziend in 

zijn pogingen het medicijn AZT te be-

machtigen en zijn hachje te redden. 

 

Ewout Eggink schreef, vrij naar ‘Angels 

in America’, een indringende, nieuwe 

toneeltekst tegen het decor van de stad 

met iconische figuren uit de tachtiger 

jaren. Engelen in Amsterdam: over de 

uitwerking van een verwoestende ziekte 

op mens en samenleving. 

 

VRIJDAG 29 JULI 

Tuschinski Theater Reguliersbreestraat  

Inloop 21:00 uur Show 22:00 uur 

HOMAGE MARLENE DIETRICH 

Dit eenmalige gala eerbetoon aan de 

legendarische Grand Diva, ‘The woman 

with the bedroom eyes’ vindt plaats tij-

dens de EuroPride 2016 in de grote zaal 

van het Tuschinski Theater in Amster-

dam. Diverse artiesten treden op, film-

fragmenten worden getoond en het be-

roemde Tuschinski orgel word weer be-

speeld. 

 

Kaarten kosten € 28,00 en kunnen be-

steld worden via: Pathé Tuschinski of 

online via: www.pathe.nl/film/22114/

europride-gala-homage-marlene-dietrich 

 

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 

Concertgebouw Concertgebouwplein 10 

18:00 – 23:00 uur Grote Zaal 

EEN REGENBOOG VAN KOREN 

De volgende koren treden voor u op: 

Classical Lesbians, Die Mainsirenen, Di-

versity Choir, Equivox, Galakoor, Komos, 

Männer Minne, Manoeuvre, Melodiva, 

Philhomoniker, Pink Singers, Rainbow 

Chorus, The Fourth Choir en de Zau-

berflöten. De presentatie is in handen 

van: Francis van Broekhuizen en Tony 

Neef. Verkoop van toegangskaarten gaat 

via het Concertgebouw. 

IEDERE DINSDAG VANAF SEPTEMBER  

t/m JUNI bij SPORTCLUB TIJGERTJE 

in de J.P. Coenschool – Bankastraat 18 

17:00 – 18:00 uur 

SENIOREN CONDITIETRAINING 

Deze Conditietraining kan het best geka-

rakteriseerd worden als bewegingsthera-

pie in groepsverband. Twee accenten 

worden gelegd: namelijk op het gebruik 

van de gewrichten en van de ademha-

ling. De gewrichten met de daarbij ho-

rende spieren en zenuwen worden ge-

traind, vaak separaat maar ook in hun 

functionele werking in het dagelijkse 

leven en als sportbeoefening. De adem-

haling, onze basale beweging, wordt 

geïntensiveerd door de inademing te 

versterken en de uitademing te verlen-

gen. Meer info: tijgertje.nl 
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ALLE TRANSPRIDE FESTIVITEITEN 

VINDEN PLAATS IN DE Q-FACTORY 

ATLANTISPLEIN 1 IN AMSTERDAM 

OOSTPOORT 

ZATERDAG 30 JULI  

17:00 uur GRAND OPENING AM-

STERDAM TRANS PRIDE 2016 

Join our freedom: Trans and Proud 

20:00 – 20:30 uur 

OPENING TRANS PRIDE FOTOGRAFIE 

EXPOSITIE 

20:30 – 23:00 uur 

TRANS PRIDE POETRY NIGHT 

23:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE AFTERPARTY  

een gezellig samenzijn voor hen 

die niet van feesten houden  

 

ZONDAG 31 JULI 

14:00 – 18:00 uur 

TRANS* AWARENESS & EMPOWER-

MENT workshops en marktinforma-

tie met trans* gerelateerde organi-

saties maar ook professionals. 

20:00 – 22:00 uur  

GLITTER BINGO georganiseerd door 

St Transgenders Noord-Holland 

22:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE AFTERPARTY  

zie 30 juli 

 

MAANDAG 1 AUGUSTUS 

20:00 – 21:30 uur 

TRANS* VERTEGENWOORDIGING IN 

DE MEDIA 

Officiële presentatie van onze  

Media Gids, gevolgd door een  

lezing. 

21:30 – 22:30 uur 

TRANSCREEN PRESENTATIE EN FILM 

SCREENING 

22:30 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE AFTERPARTY  

zie 30 juli 

 

 

 

 

DINSDAG 2 AUGUSTUS 

20:00 – 22:00 uur 

International forum:  

TRANS* EXPERIENCES ACROSS THE  

GLOBE 

22:00 – 23:30 uur 

MOVIE NIGHT: TRANSIT HAVANA 

23:30 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE AFTERPARTY  

zie 30 juli 

 

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 

14:00 – 17:00 uur 

TRANS PRIDE WALK door stadsdeel 

Oost 

20:00 – 22:00 uur 

Thema: TRANS* SPIRIT 

religie en spiritualiteit in de Trans*  

gemeenschap  

22:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE AFTERPARTY  

zie 30 juli 

 

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 

21:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE INCLUSION PARTY 

Dit is de eerste van een jaarlijks 

terugkerend evenement. De beken-

de Café InClusion borrels stonden 

aan de wieg. 

 

Echter voor deze avond heb je wel 

een toegangskaartje nodig en die 

kost € 15 per stuk. 

 

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 

20:00 – 22:00 uur 

Thema: Mannelijkheid binnen de 

LGBTQIA-gemeenschap 

22:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE AFTERPARTY  

zie 30 juli 

 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 

20:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE INCLUSION CLUB & 

GAME NIGHT 

 

ZONDAG 7 AUGUSTUS 

20:00 – 01:00 uur 

TRANS PRIDE TROPICAL NIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

grachtenfestival.nl 

Het Grachtenfestival is hét podium voor 

jonge musici van over de hele wereld. 

Tijdens dit grootste klassieke muziekfes-

tival van Nederland trakteren zij jong en 

oud op unieke concerten. Tien dagen 

wervelend klassiek door heel Amster-

dam. Door de combinatie van locatie en 

repertoire wordt klassieke muziek, uitge-

voerd op hoogstaand niveau, op een toe-

gankelijke manier gepresenteerd. Dat 

maakt het Grachtenfestival een unieke 

ervaring voor bezoekers en musici. 

 

Het Grachtenfestival 2016 is inmiddels 

de 19e editie van dit sfeer- en succesvol-

le festival, waar jaarlijks meer dan 

54.000 bezoekers uit binnen- en buiten-

land op afkomen. 

 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 21:00 uur 

OPENINGSCONCERT 

HET COMPAGNIETHEATER – Kloveniers-

burgwal 50 

Het Grachtenfestival barst los met een 

spectaculair openingsconcert op het pon-

ton voor festivalcentrum Het Compagnie-

theater. Het thema van 2016 

‘Overbruggen’ zal in zijn vele verschij-

ningsvormen te zien en te beluisteren 

zijn. De Kloveniersburgwal transformeert 

deze avond in een prachtige concertzaal 

waar jonge musici de hoofdrol spelen. 

Onder regie van Annechien Koerselman 

presenteren zij een staalkaart van al het 

moois dat het aanstaande festival de 

revue zal passeren. Dit concert kunt u 

ook per (eigen) boot bezoeken. Kom op 

tijd en geniet van de feestelijke opening! 

Of neem een klapstoeltje mee om vanaf 

de kade aan de overzijde het concert te 

volgen.  
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Wat heb jij nodig om je creativiteit 

te ontdekken? 

 

De Teekenschool, ooit gemaakt om tekenon-

derwijs te geven, heeft sinds 2013 weer zijn 

oorspronkelijke betekenis terug gekregen. 

Door te tekenen, schilderen, fotograferen en 

door verhalen uit de Gouden Eeuw tot leven te 

brengen, leer je in de Teekenschool meer te 

zien en te genieten van de prachtige Rijksmu-

seumcollectie. Alle zintuigen worden ingezet. 

Wat een dynamiek! Jong en oud, kunstenaar of 

leek, iedereen is welkom voor een cursus of 

workshop. Hieronder staat een beperkt over-

zicht, een aantal van deze lessen is al volge-

boekt. Boek een programma om zelf te ontdek-

ken hoe het ‘leren kijken door te doen’ jou 

creativiteit aanspreekt. Een bezoek aan het 

Rijksmuseum is altijd inbegrepen. 

 

Cursus Stillevens in de fotografie  

Van bloemstuk tot pronkstuk: maak je eigen 

gefotografeerde stilleven.  

Schilders in de Nederlandse Gouden Eeuw 

waren er erg goed in: het zo-echt-mogelijk 

schilderen. Ze demonstreerden dit in stillevens 

met hun variëteit aan stoffen, etenswaren, 

bloemen enz. Daarom zijn die schilderijen zo 

bruikbaar voor de fotograaf; ze zitten boorde-

vol technische vondsten op het gebied van 

lichtinval, weerspiegeling, stofuitdrukking, 

kleur en toon. In deze cursus gaat u goed 

kijken naar deze aspecten, én u gaat ze zelf 

leren toepassen met fotografische middelen. 

Dat gebeurt door het maken van gefotogra-

feerde stillevens, van bloemstuk tot pronkstuk. 

 

Hieronder de data van cursus 1, maar er zijn 

nog 4 andere startdata, ga naar de website 

voor meer info en aanmelden (zie link). 

Rondleiding: zaterdag 17 september 2016, 

10.30-11.30 uur. Lessen: dinsdag 20, 27 sep-

tember, 4, 11, 18, 25 oktober 2016, steeds 

van 19.30-22.30 uur. Kosten: € 175 pp (incl. 

rondleiding en materiaal) 

rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/

workshops-en-cursussen/cursus-

stillevens-in-de-fotografie 

 

Cursus Meesters van de foto: 20ste 

eeuw 

Een foto hoeft helemaal geen brave afbeelding 

van de werkelijkheid te zijn. Deze cursus gaat 

over experimenteren: met standpunten, licht, 

kleur en zwart-wit, scherpte en onscherpte, 

lijnen, beweging.  

Hoe speels en creatief fotografie kan zijn, ont-

dekte men in de loop van de 20ste eeuw toen 

er handiger materialen op de markt kwamen: 

betaalbare lichtgewicht camera’s, goedkoop 

fotopapier en snellere sluitertijden. Ineens kon 

je een foto gewoon uit de hand maken. En je 

kon in het duister toch lichteffecten maken. 

Fotografen zoals Blossfeldt, Man Ray en Moholy

-Nagy maakten er de mooiste foto’s mee.  Er 

zijn camera’s aanwezig, maar je bent ook vrij 

om met jou eigen camera te werken. 

Hieronder de data van cursus 1, maar er zijn 

nog 2 andere startdata, ga naar de website 

voor meer info en aanmelden (zie link). 

Rondleiding: zondag 15 januari 2017, 11-

12 uur. Lessen: vrijdag 20, 27 januari, 3, 10, 

17, 24 februari 2017, steeds van 19.30-22.30 

uur. Kosten: € 175 pp (incl. rondleiding en 

materiaal) 

rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/

workshops-en-cursussen/cursus-

meesters-van-de-foto-20ste-eeuw 

 

Cursus De magie van inkt  

Inkt is een bijzonder materiaal waarmee, wan-

neer toegepast met een penseel, de meest 

losse én de meest verfijnde effecten kunnen 

worden bereikt.  

In deze cursus leert u inkt kennen en toepas-

sen. Daarbij hoort uiteraard het zelf maken 

van inkt. En u leert de eenvoud ervan toepas-

sen: het neerzetten van een lijn, uitdrukking 

geven aan een lijn, de beheersing van het 

penseel en het bewust gebruiken van een ste-

vige of losse handvoering. Al die dingen heb-

ben westerse kunstenaars in voorgaande eeu-

wen toegepast en tot grote hoogte verfijnd, 

waarbij zij met name keken naar de Aziatische 

kunst. Daar bevinden zich dan ook de inspira-

tiebronnen voor deze cursus: die westerse én 

Aziatische werken in het Rijksmuseum waar 

elegante, soepele of krachtige lijnen de teke-

ning bepalen. 

 

Hieronder de data van cursus 1, maar er zijn 

nog 4 andere startdata, ga naar de website 

voor meer info en aanmelden (zie link). 

Rondleiding: zaterdag 17 september 2016, 

10.30-11.30 uur Lessen: dinsdag 20, 27 sep-

tember, 4, 11, 18, 25 oktober 2016, steeds 

van 19.30-22.30 uur. Kosten: € 175 pp (incl. 

rondleiding en materiaal) 

rijksmuseum.nl/nl/cursus-de-magie-van-

inkt 
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VERVOLG PAGINA 1 
t/m ZONDAG 28 AUGUSTUS 

Stedelijk Museum, Museumplein 10 

10:00 – 18:00 uur 

De Amsterdamse School (1910-1930) is een 

expressieve stroming in de Nederlandse archi-

tectuur, ontstaan in Amsterdam. De stroming 

is wat rijkdom aan vormen betreft uniek in 

Nederland en betrof niet alleen architectuur 

maar ook ontwerpen voor meubelen en andere 

interieuronderdelen zoals lampen, klokken, 

haarden en textiel. In de jaren ’20 was de 

Amsterdamse School van groot belang. De 

expressieve vormen en kleuren waren uniek in 

Nederland en ook internationaal van invloed. 

 

Na WOII kregen het constructivisme van De 

Stijl en het functionalisme van het Bauhaus de 

overhand. Pas in de jaren ’70 kwam er in Ne-

derland weer aandacht voor de Amsterdamse 

School. Het Stedelijk organiseerde in 1975 de 

eerste grote museale presentatie. Het over-

zicht dat nu wordt gepresenteerd is het resul-

taat van jarenlang onderzoek én een speur-

tocht die leidde naar meubelen bij particulieren 

thuis – veel van deze stukken maken deel uit 

van de tentoonstelling. 

 

LEZINGEN BIJ IHLIA 

Als opmaat naar de EuroPride verzorgt IHLIA 

zes buitengewoon interessante lezingen waarin 

de relatie tussen LHBT en kunst, sport, fantasy 

& games, huwelijk en activisme centraal zal 

staan. Deze voordrachten zullen vanaf 30 juni 

op zes opeenvolgende donderdagen worden 

gehouden in de Simon Carmiggeltzaal bij IHLIA 

in de Centrale OBA, (6e verdieping), Ooster-

dokskade 143. 

 

WANNEER? Donderdag 30 juni, 7 juli, 14 

juli, 21 juli, 28 juli en 4 augustus 2016 

HOE LAAT? De lezingen beginnen om 

20.00 uur en duren ongeveer een uur. Daarna 

is er ruimte voor dialoog. 

WAAR? IHLIA in de Centrale OBA – Simon 

Carmiggeltzaal (6e verdieping), Oosterdokska-

de 143. Toegang is gratis. Reserveren: in-

fo@ihlia.nl ovv datum + titel lezing. 

 

30 JUNI: VAN NAAKTE MANNEN TOT ‘GAY 

ART’; TIEN AMERIKAANSE KUNSTENAARS 

(1875-1990) door Stefano Giani 

Waar ligt het verschil tussen ‘echte’ homo-

kunst – de ‘gay art’ van Robert Mapplethorpe 

en Keith Haring – en kunst waar gayness voor-

al in the eye of the (hedendaagse) beholder is, 

zoals de ‘naakte mannen’ van Thomas Eakins? 

Vanuit 19e eeuws Puriteins Philadelphia tot aan 

wild New York van eind jaren 70-begin jaren 

90 volgt de lezing de verwerking van homofiele 

dan wel uitgesproken homoseksuele thema’s in 

het werk van tien artiesten: realistisch 

(Eakins), quasi abstract (Marsden Hartley en 

Charles Demuth), ironisch (Paul Cadmus), 

poëtisch (George Tooker en George Platt Ly-

nes) of geëngageerd (Mapplethorpe en Haring, 

maar ook David Wojnarowicz en Félix Gonzaléz

-Torres). 

 

7 JULI: HOMOGRAPPEN EN VOETBALPOT-

TEN; OVER SEKSUELE DIVERSITEIT EN SPORT 

door Agnes Elling 

‘Homo’s kunnen (en willen) niet voetballen en 

potten zijn oververtegenwoordigd in echte 

‘mannensporten’. Wat is er eigenlijk waar van 

dergelijke traditionele opvattingen over ver-

schillen in sportdeelname naar seksuele voor-

keur en acceptatie van seksuele diversiteit? 

In haar presentatie gaat Elling onder meer in 

op feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de 

acceptatie van homoseksuele mannen en lesbi-

sche vrouwen in de sport en achterliggende 

verklaringen. 

 

14 JULI: FANTASTISCHE SEKS; OVER DE 

SPEELRUIMTE VAN LESBO’S, HOMO’S, EN 

ANDERE LOVERS IN FANTASY EN VIDEO GA-

MES door Isabel Hoving 

Hoving: ‘Je zou verwachten dat auteurs en 

makers van fantasy en video games net zoveel 

fantasie zouden steken in het verbeelden van 

seksuele diversiteit, als in het verzinnen van 

hun rijkdom aan elven, demonen, en vampiers. 

Maar helaas: elk medium heeft z’n beperkin-

gen, naast z’n mogelijkheden. 

 

21 JULI: TROUWEN VOOR HET HUWELIJK  

door David Bos 

De openstelling van het burgerlijk huwelijk 

voor paren van gelijk geslacht, in 2000/2001, 

geldt als een triomf van homo-emancipatie en 

van secularisatie. Dat Nederland als eerste 

land ter wereld ‘homohuwelijken’ mogelijk 

maakte, wordt verklaard uit ontkerkelijking en 

de onttroning van confessionele partijen. 

 

28 JULI: VAN HOMOPHIEL NAAR GAY; EEN 

TIJDLIJN VAN LHBT-ACTIVISME door Martien 

Sleutjes 

De roze beweging in Europa heeft lang een 

Europees actiemodel gebruikt. Het in Neder-

land uitgevonden begrip ‘homophiel’ (de totale 

mens, niet alleen de seksuele mens) paste 

daar bij. De Noord-Europese bewegingen wa-

ren redelijk succesvol in de emancipatiestrijd. 

 

4 AUGUSTUS: KUNST MET EEN ROZE 

RANDJE; OFWEL HOE DE ONUITSPREKELIJKE 

ZONDE WERD VERBEELD door Krzysztof Do-

browolski-Onclin 

Het wordt een uitdagende lezing. Wat is LHBT-

kunst precies? Is het voldoende dat een kun-

stenares als lesbisch in de boeken staat om 

haar werk automatisch zo te bestempelen? Valt 

Sluijters’ schilderij van twee kussende vrouwen 

uit 1906 daarbinnen, losgerukt uit alle context? 

 

MEER INFO: ihlia.nl/10666/ 

OUDROZE AGENDA 
De OUDROZE (maand) AGENDA wordt verzorgd door Peter Schröder, ism 
diverse LHBT organisaties en woon- en zorgcentra in Amsterdam, deze print 
versie is slechts een deel van het uitgebreide aanbod, voor meer info ga 
naar: oudrozeagenda.wordpress.com 

Heb jij info voor ons? Stuur dit naar: oudroze.agenda@gmail.com 


