loop op 7 februari hebben zij de volgende artiesten bereid
gevonden om op te treden, Tilly Trekhaak op accordeon ontvangt de bezoekers, LHBT-activist Hans Verhoeven zingt,
begeleid door Roel van Kerckhoven op piano, Mario Magic

ROZE KOFFIE INLOOP

tovert bij jou aan tafel, dichterbij kan niet. En dan is

De Roze Koffie Inloop spreidt zich langzamerhand uit over er nog… Diva Hansje Ravesteijn die begeleid wordt door
de stad. Deze begon ooit in Het Schouw, een woon- en zorg- pianovirtuoos Angelique van Hest. Ook hier wordt tussen de
centrum in Amsterdam-Noord. Nu zijn er ook op andere loca- optredens het gesprek niet geschuwd. Tot elkaar komen is
ties in de stad een Roze Koffie Inloop en wel in Ontmoe- het motto.
tingscentrum De Keyzer op de

ANDERE LOCATIES

Oostelijke

Eilanden.

Begin

Gastvrouw Marianne, van De Keyzer in

deze

wordt

start

de Czaar Peterstraat 12, en gastheer

gemaakt in Centrum van Oude-

Peter van De Serre in Het Schouw,

ren

zitten op een rustigere locatie en

maand

Flesseman

op

een
de

Nieuw-

markt 77.

zij hebben naast een luisterend oor,
ook advies voor hun bezoekers.

Iedere

locatie

eigen

invulling

heeft
qua

zijn
Koffie

Op

alle

locaties

vragen

wij

geen

Inloop, het gemeenschappelij-

geld voor de koffie, maar hopen wel

ke is dat men elkaar ontmoet

dat jij een bijdrage geeft aan het

onder het genot van een kopje

‘Bitterballenfonds’.

koffie of thee, het gesprek

zorgt dat er een warme snack* is

dat men met elkaar aangaat en

wanneer er een roze optreden in een

Een

Fonds

dat

dat er niet wordt gekeken naar leeftijd. Een aantal van deelnemende locatie is. *Locatie De Keyzer krijgt een fionze bezoekers hopen in de toekomst 50 en ouder te worden. nanciële bijdrage voor de dagopvang, omdat deze locatie
niet groot genoeg is voor een optreden.
De

koffie-ochtenden

zijn

zo

ingedeeld

dat

de

COC-

Seniorenmiddag, die elke woensdag in de even weken wordt

Onze Roze Koffie Inloop adressen zijn:

gehouden, niet wordt gekruist. Noord houdt zijn ochtend op

Op dinsdag in de even weken
Centrum van Ouderen FLESSEMAN
Nieuwmarkt 77 in het restaurant
Op woensdag in de oneven weken
Woon- en zorgcentrum HET SCHOUW
Dollardplein 1 in het restaurant
Op donderdag in de oneven weken
Ontmoetingscentrum DE KEYZER
Czaar Peterstraat 12 in het restaurant
Binnenkort ook in:
Verpleeghuis DE POORT
Hugo de Grootkade 20 in het restaurant
https://derozepoort.amsterdam

woensdag in de oneven weken, De Keyzer is op donderdagochtend in dezelfde week en onze nieuwste locatie Flesseman
haalt op dinsdagochtend in de even weken de koffiekannen
uit de kast.
Trouwens dat is niet het enige dat uit de kast wordt gehaald in Flesseman… deze locatie leent zich uitstekend om
jong én oud talent een podium te geven. Tijdens deze koffieochtenden treden diverse artiesten op die belangeloos
een mini-concert geven, niet alleen voor de bezoekers maar
ook voor de bewoners van dit Centrum van Ouderen.
Gastheren op deze locatie zijn Thom Rijpstra en Robert

Koekje erbij?

Anthony, ook bekend als Gebroeders Grimm, de glitter- en
glamourkoningen van Amsterdam. Voor de eerste Koffie In-
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DONDERDAG 2 FEBRUARI
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
19:00 uur

WOENSDAG 1 FEBRUARI

ROZE FILMAVOND: CUATRO LUNAS

PATHÉ DE MUNT — Vijzelstraat
15

Een sfeervol vierluik vol herkenbare verhalen over liefde

21:00 uur

en zelfacceptatie. We zien een elf jaar oude jongen die

GAY NIGHT: MOONLIGHT

worstelt met de aantrekkingskracht die hij voelt tot zijn
neef. Twee voormalige jeugdvrienden komen elkaar weer te-

Moonlight volgt het leven van een jonge Afro-Amerikaanse gen en beginnen een stiekeme relatie.

.

man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld.

Dat wordt ingewikkeld als een van hen bang is dat de buitenwereld erachter komt. Twee andere mannen hebben al ja-

De film speelt zich af in Miami en is opgedeeld in drie ren een prima relatie, maar toch wordt die op de proef
hoofdstukken. Elk hoofdstuk focust zich op een belangrijke gesteld als er zich een derde aandient. Een oude familieperiode in het leven van Chiron, een homoseksuele man. man raakt geobsedeerd door een jonge mannelijke prostituee
Tijdens zijn kinderjaren, toen hij door jongens die hem en zoekt naar geld om zich een ervaring met hem te kunnen
pestte ‘Little’ werd genoemd, ontmoet hij de drugsdealer veroorloven.
Juan. De man ontfermt zich over de eenzame Little Chiron,
die geen vader heeft en wiens drugsverslaafde moeder Paula
één van Juans klanten is.
Als

tiener

wordt

geconfronteerd

met

Chiron VANAF 17 FEBRUARI t/m 21 MEI
agres- RIJKSMUSEUM - Museumstraat 1

sievere vormen van pesten GOEDE HOOP - Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600
en probeert hij zijn seksuele

geaardheid

te

onder- Het Rijksmuseum presenteert de eerste grote tentoonstel-

drukken. De introverte jon- ling over de relatie Zuid-Afrika en Nederland. 400 jaar
geman heeft het moeilijk om bewogen geschiedenis in 300 objecten, vooral afkomstig uit
een plaats in de wereld te Zuid-Afrika.
vinden en heeft geen familie om op terug te vallen. Prominent in de tentoonstelling zijn de meterslange landBovendien

maakt

hij

deel schapspanorama’s van Robert Jacob Gordon. Deze Nederlandse

uit van een stad en tijd- expeditiereiziger bracht Zuid-Afrika in de 18de eeuw in
perk

waarin

geweld

als

jonge
de

mannen kaart en gaf het land daarmee een gezicht. De indrukwek-

oplossing kende portretten van kinderen geboren na 1994 - de af-

voor alle problemen zien en schaffing van de Apartheid- van de Zuid-Afrikaanse fotohomoseksualiteit als een zwakte beschouwen. Enkel zijn graaf Pieter Hugo verbeelden Zuid-Afrika’s toekomst.
vriend Kevin biedt hem enige troost, maar al gauw worden
de twee gedwongen om hun liefde voor elkaar op een drastische wijze te verbergen.
Tot slot is Chiron te zien als een volwassen, stoere man.
Hij lijkt volledig veranderd, maar Kevin beseft dat alles
slechts schijn is om zijn ware gevoelens te verbergen.
De regie is in handen van Barry Jenkins, die nu dankzij
het

aangrijpende

drama

Moonlight

zijn

echte

doorbraak

kent. De film is gebaseerd op het ongepubliceerde toneelstuk ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ van Tarell Alvin
McCraney en is samen met producenten Adele Romanski en
Brad Pitt omgevormd tot een speelfilm. De hoofdrollen worden vertolkt door Mahershala Ali (House of Cards), Trevante Rhodes (Westworld), André Holland (Selma) en Naomie
Harris (Spectre, Skyfall).

.

Moonlight is lovend onthaald door de internationale pers
en is genomineerd voor een Oscar.

Nelson Mandela tijdens zijn onthaal op het Leidseplein in Amsterdam op 16 juni 1990. Foto Maurice Boyer
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Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum

Zangeressen Nomapostile Nyiki en Lungiswa Plaatjies

en samensteller van de tentoonstelling: De komst van de

brengen verschillende nummers uit de voorstelling

Nederlanders heeft Zuid-Afrika voorgoed veranderd. De sa-

South African Road Trip ten gehore, waarin de ster-

menstelling van de bevolking en de introductie van de sla-

ke spirituele verbinding met hun land en de taal

vernij door de VOC zijn het gevolg van de band met ons

van hun voorouders weerklinkt;



land. Maar ook de taal, het Afrikaans, de wetgeving, de

Martine

gereformeerde kerk, de introductie van de Islam, de ty-

Gosselink

over

de

tentoonstelling

Goede

Hoop;



pisch gevormde gevels en de Nederlandse namen op de kaart.

Adriaan van Dis in gesprek met de Zuid- Afrikaanse

Ook Nederland werd door de relatie met Zuid-Afrika veran-

rapper,

derd. De Boerengekte rond 1900, talloze ‘Transvaalbuurten’

‘Afrikaaps’.

dichter

en

zanger

Jitsvinger

over

het

en de heftige anti-apartheidsstrijd van de jaren ’80, getuigen van een voortdurend bewogen verhouding. In de tentoonstelling geven ca 300 schilderijen, tekeningen, documenten, foto’s, meubels, souvenirs, gebruiksvoorwerpen en
archeologische vondsten betekenis aan de gedeelde cultuur

Cursus Meesters van de foto: 19de eeuw

én wederzijdse beïnvloeding tussen beide landen.

De cursus start op zondag 26 februari met een rondleiding
in het Rijksmuseum, en vervolgens zijn de lesdagen op

NTR TV-serie Goede Hoop

vrijdagmiddag. Zie onder voor de juiste data.

Historicus Hans Goedkoop neemt ons mee in een zevendelige
serie naar de Nederlandse geschiedenis in Zuid-Afrika. De Nu maken we met onze telefoon, snel en makkelijk, een foto
serie loopt parallel aan de tentoonstelling Goede Hoop in van de wereld om ons heen. In de 19de eeuw ging dat nahet Rijkmuseum en is wekelijks te zien op donderdagavond tuurlijk anders. Fotografie maakte het in één klap mogevanaf 23 maart 2017 om 20:25 uur op NPO2.

lijk om de werkelijkheid vast te leggen. Dat moet fascinerend zijn geweest. Die fascinatie staat centraal in deze

Klokhuis-serie

cursus. U maakt kennis met de fotografische procedés die

Naast de documentaireserie maakt het tv-programma ‘Het vanaf 1839 werden gebruikt: u maakt zelf een blauwdruk,
Klokhuis’ een zesdelige jeugdserie. Deze start op woensdag bouwt een eigen gaatjescamera of pinhole, en gaat werken
22 maart om 18.23 uur op Zapp (NPO3). NTR maakt hierbij met een eenvoudige handcamera zoals Breitner die rond 1900
ook een uitgebreide website en Schooltv biedt een bewer- gebruikte bij het maken van zijn vluchtige momentopnamen
king aan voor het onderwijs.

op straat.

Rondleidingen

Leer door de technieken van toen opnieuw te kijken. Zo ga

De rondleiders bij de tentoonstelling zijn Zuid-Afrikaans je tijdens de cursus aan de slag met een eenvoudige handen belichten de tentoonstelling vanuit hun achtergrond en camera zoals Breitner dat deed rond 1900. Ervaar hoe langpersoonlijke band met het land.

Kijk op de site van het zaam en moeizaam foto's vroeger tot stand kwamen, en leer

Rijksmuseum voor meer informatie en hoe je een rondleiding daardoor
kan boeken.

en

opnieuw

anders

naar

dingen en mensen
Audiotour door Adriaan van Dis

te

kijken.

De audiotour is ingesproken door schrijver en Afrika- eigen

Je

fototoe-

kenner Adriaan van Dis. Van Dis neemt de bezoeker mee stel meenemen is
door de tentoonstelling waarbij hij verbanden legt tus- niet nodig: elke
sen de verschillende periodes en anekdotes vertelt. In deelnemer

krijgt

de audiotour zijn ook persoonlijke verhalen opgenomen per les het bevan een aantal Zuid-Afrikanen en Zuid-Afrika kenners.

nodigde

De audiotour is tijdens de tentoonstelling gratis te aal

en

materiinstru-

downloaden op een eigen smartphone via de Rijksmuseum- mentarium.
app of te huur in het Rijksmuseum voor €5.
Rondleiding:
Boek Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600

Zondagochtend

26

februari

2017,

10:30

—

11:30

uur.

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd Lessen: Vrijdagmiddag 3, 10, 17, 24, 31 maart, 7 april,
boek met 56 bijdragen, geschreven door 26 auteurs uit de steeds van 14 — 17 uur.
wereld van literatuur, taal, (kunst)geschiedenis, arche- Waar: De rondleiding start bij de Informatiebalie in het
ologie, politiek en journalistiek.

museum. De lessen, op vrijdagmiddag vinden plaats in de
Teekenschool, Hobbemastraat 25 (t.o. het Zuiderbad).

Op 26 maart: Een middag met… Goede Hoop

Prijs: € 175,- pp (incl. rondleiding en materiaal)

Een levendige middag met muziek, lezingen en gesprekken

rijksmuseum.nl

over Zuid-Afrika – Nederland.
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ZONDAG 5 FEBRUARI
CAFÉ KRIJN – Krijn Taconiskade 404-406
IEDERE DINSDAG

16:00 uur PINK IJBURG WINTERBORREL

GAY CARE LOUNGE–Tweede Rozendwarsstraat 22

PINKIJBURG.NL

10:30 – 12:00 uur GAY CARE KOFFIE OCHTEND
GAY-CARE.NL

DONDERDAG 9 FEBRUARI
HOTEL ZUKO – Weesperstraat 105 (6e etage)

IEDERE DONDERDAG

20:00 uur PINK 1011 BORREL

VROUW EN VAART—President Allendelaan 733

PINK1011.NL

10:30 – 12:00 uur FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST
FEMTASTICPINK.NL v/h LesboCode

DONDERDAG 16 FEBRUARI
DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12

WOENSDAG 1 + 15 FEBRUARI

17:00 – 20:00 uur POORTERS MAALTIJD* aanmelden vereist!

DE SERRE – Dollardplein 1

DEROZEPOORT.AMSTERDAM

10:00 – 12:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP

HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4

DONDERDAG 2, 16 FEBRUARI

19:30 uur THEMA BIJEENKOMST

DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12

ROZEAMSTERDAMZUIDOOST.NL

10:00 – 12:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP
DINSDAG 7 + 21 FEBRUARI

ZONDAG 19 FEBRUARI

FLESSEMAN – Nieuwmarkt 77

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89

10:00 – 12:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP + mini concert

13:00 – 16:00 uur CAFÉ OKÉ

Zie ook de voorpagina.

ZONDERSTEMPEL.COC.NL

DEROZEPOORT.AMSTERDAM
DINSDAG 21 FEBRUARI
MAANDAG 6 + 20 FEBRUARI

HET VOLKSHOTEL – Wibautstraat 150

HET SCHOUW – MULTIFUNCTIONELE RUIMTE – Dollardplein 2

17:30 – 19:30 uur ROZE STADSDORP BORREL

14:00 – 16:00 uur ROZE LEVENSKUNST gespreksgroep

ROZESTADSDORP.AMSTERDAM

DEROZEPOORT.AMSTERDAM
WOENSDAG 22 FEBRUARI
WOENSDAG 8 + 22 FEBRUARI

GRAND CAFÉ BLAUW – Ouddiemerlaan 104, Diemen

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89

19:30 uur PINK DIEMEN BORREL

13:00 – 17:00 uur ROZE SENIOREN

PINKDIEMEN.NL

SENIOREN.COCAMSTERDAM.NL
DONDERDAG 23 FEBRUARI
DONDERDAG 2 FEBRUARI

CAFÉ CEES – Ceintuurbaan 206

CAFÉ GLENN DE KONING – Damkade 2a – ZAANDAM

20:00 uur PIPIRIBO

20:00 uur ZAANDAM REGENBOOGSTAD BORREL

PIPIRIBO.NL

ZAANDAMROZE.BLOGSPOT.NL
VRIJDAG 24 FEBRUARI
DONDERDAG 2 FEBRUARI

MANOR HOTEL – Linnaeusstraat 89

HET BADHUIS – Javaplein 21

21:00 uur CAFÉ INCLUSION – LGBTQ TRANSGENDER CAFÉ

20:00 – 23:00 uur PINK1094/1095 BORREL

LGBTQAMSTERDAM.BLOGSPOT.NL

PINK1094.NL
COFFEEMANIA – Slotermeerlaan 103

ZONDAG 26 FEBRUARI

20:00 – 23:00 uur PINK NIEUW-WEST BORREL

KEIZERSGRACHTKERK – Keizersgracht 566

PINKNIEUWWEST.NL

15:00 uur EVANGELISCHE ROZE VIERING
ERV.AMSTERDAM

ZONDAG 5 FEBRUARI
RESTAURANT SZMULEWICZ – Bakkersstraat 12

WOENSDAG 1 MAART

14:00 – 17:00 uur CAFÉ ZILVER

HUIS van de BUURT — HET SCHOUW – Dollardplein 1

HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4

18:00 uur POORTERS MAALTIJD EXTRA* aanmelden vereist!

13:30 uur ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL

DEROZEPOORT.AMSTERDAM

ROZEAMSTERDAMZUIDOOST.NL
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