Op donderdag 9 maart beginnen de Roze
Filmdagen. 2017 is een jubileumjaar, dit
LGBTI festival wordt namelijk voor de 20-ste
keer gehouden.
Festivaldirecteur Werner Borkes: “We hebben
dit jaar meer vertoningen dan ooit tevoren.
Naast het brede programma ben ik blij dat
het ons gelukt is om het filmaanbod ook te verdiepen. Zo
vertonen we dit jaar voor het eerst een ‘intersekse’ film,
hebben we een ‘transgender’ film uit Armenië en screenen
we een queer animatie roadmovie. Daarnaast zijn we buitengewoon trots dat er diverse films van eigen bodem op
ons festival in première gaan.”

WOENSDAG 1 MAART
PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15
21:00 uur
GAY NIGHT
Film: WO WILLST DU HIN, HABIBI? (2015)
De van Turkse ouders afkomstige Ibrahim is
homoseksueel en wordt verliefd op de blonde
Duitse showworstelaar en gelegenheidsinbreker Ali. Hoewel deze laatste geen homo is,
ontwikkelt zich tussen de twee een unieke
vriendschap en bijzondere vorm van liefde.
Deze film is Duits gesproken en Engels
ondertiteld.
Een half uur voor aanvang van de film wordt je ontvangen
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 pakketten.

DONDERDAG 2 MAART
Het programma is zeer uitgebreid met documentaires, kor- DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
te en lange films, maar ook ‘Werk in Uitvoering’.
19:00 uur
ROZE FILMAVOND: DER KREIS
In de week voorafgaand aan het festival (op zaterdag 4
Zürich, midden jaren ’50. De jonge leraar Ernst moet er
maart) presenteren zij ‘Het beste uit 20 edities Roze Film- niet aan denken dat op de meisjesschool waar hij werkt,
dagen’ in Filmhuis Cavia, de plek waar het festival in 1996 bekend zou worden dat hij homo is. Hij sluit zich aan bij
voor het eerst plaatsvond.
Der Kreis, een ondergrondse organisatie van homoseksuelen, en gaat ook voor het gelijknamige clubblad schrijven.
De online kaartverkoop voor dit filmfestival is inmiddels al
Dat heeft abonnees in vele landen, want Zürich loopt in die
begonnen.
tijd vooraan in de wereld op emancipatiegebied. Op de
Kreisfeesten komen soms wel achthonderd mannen uit
Naast de Roze Filmdagen zijn er ook nog roze films op an- heel Europa af. Op een zo’n avond raakt Ernst tot over zijn
dere locaties te zien.
oren verliefd op de kapper Röbi. Terwijl de Zwitserse politie ertoe overgaat om lijsten aan te leggen van Züricher
WOENSDAG 1 MAART
homoseksuelen en constant de angst op de loer ligt dat het
HET SCHOUW – Dollardplein 1
burgerlijke bestaan kapot wordt gemaakt door onthullin18:00 uur
gen, beginnen Ernst en Röbi aan een liefdesrelatie die hun
POORTERS MAALTIJD EXTRA + FILM: PRIDE
leven lang zal duren.
Eerst dineren en dan naar de film in Het Schouw. Deelname: € 9,00 (alleen PIN), drankjes verzorgen wij zelf tegen Nadat de nazi’s alle activiteiten op het gebied van homoeen laag bedrag, deze zijn alleen contant af te rekenen.
emancipatie met wortel en tak hadden uitgeroeid in een
groot deel van Europa, was de in 1930 opgerichte ‘Kreis’ in
De Britse mijnwerkersstaking was een uitputtingsslag tus- Zürich de enige belangenvereniging die er op dit gebied in
sen de vakbonden en premier Thatcher. De mijnwerkers
de wereld bestond. Deze was een voorbeeld voor initiatiekregen steun uit heel Groot-Brittannië. De feelgoodmovie
ven in veel andere landen. (In Nederland ontstonden bijv.
Pride vertelt het waargebeurde verhaal van steun die mijn- ‘De Kringen’, die nog steeds bestaan.) Ernst en Röbi durfwerkers uit onverwachte hoek kregen: namelijk van homo- den pas na dertig jaar te gaan samenwonen en waren in
activisten. Initiatiefnemer was Mark Ashton (Ben Schnet2003 de eerste gays die in het kanton Zürich in het huwezer), een geëngageerde homo uit Londen die tijdens de
lijksbootje stapten. ‘Het gaat om de liefde’, was en is hun
Gay Pride collecteerde voor de stakers. De roze steun
levensmotto. Deze heerlijke film, publieksfavoriet op vele
wordt in Wales echter niet met open armen ontvangen.
festivals, laat ons ervan meegenieten.
AANMELDEN: vóór 27 februari
VIA: info@derozepoort.amsterdam

ZATERDAG 4 MAART
FILMHUIS CAVIA – Van Hallstraat 52-I (trap op)
Diverse tijden, zie de ROZE FILMDAGEN
20 JAAR ROZE FILMDAGEN
In de week voorafgaand aan het festival (op zaterdag 4
maart) presenteren we ‘Het beste uit 20 edities Roze Filmdagen’ in Filmhuis Cavia, de plek waar het festival in 1996
voor het eerst plaatsvond.

vlucht en Ned van school gestuurd wordt. Maar natuurlijk
zou het geen feel-good film zijn als er niet op het laatst
redding komt. Een feestje in filmformaat!
DE ROZE FILMDAGEN duren nog t/m 19 maart – zie
ook UITGELICHT op onze website.

DINSDAG 21 MAART
KETELHUIS – Pazzanistraat 4
21:15 uur
WOENSDAG 8 MAART
GAY FILM NIGHT: UN BACIO
DE KLINKER – Borgerstraat 45
De leerlingen van een middelbare school kijken vreemd op
19:30 uur
als een nieuwe leerling het schoolplein opkomt. Lorenzo,
ROZE CINEMA: IMAGINE ME AND YOU
die door pleegouders uit een tehuis is gehaald, maakt er
De goudeerlijke Heck en de mooie Rachel hebben het prigeen geheim van dat hij homo is. Dat maakt hem tot mikma voor elkaar. Ze waren altijd al de beste jeugdvrienden
punt van heel wat treiterijen, maar daar trekt hij zich niet
en vormen nu het perfecte stel. Eerst verliefd, toen verveel van aan. Met twee andere outsiders van de school
loofd en nu op het punt elkaar het ja-woord te geven. Maar krijgt hij goed contact: met de vrijgevochten Blu en de
dan, tijdens de ceremonie, valt het oog van Rachel op één schuchtere Antonio.
van de gasten, de mooie Luce. Wat volgt is een romantiBlu heeft de reputatie van een slet gekregen toen een filmsche reis door alle emoties, herkenbaar voor iedereen die
pje werd rondgestuurd waarin te zien was hoe ze, dronken
zo gelukkig (of ongelukkig) is geweest om in de ban van
gevoerd, met verschillende jongens vrijde. Antonio is de
de liefde te raken.
ster van het basketbalteam, maar buiten de sportzaal een
Entree € 2,50
stille, verlegen jongen. Het drietal is al snel onafscheidelijk
en neemt het op tegen de pestkoppen van de school. Maar
DONDERDAG 9 MAART
een schuchtere kus verandert alles…
ROZE STADSDORP FILMGROEP
19:00 uur
DONDERDAG 23 MAART
FILM
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
Samen naar der film met de Roze Stadsdorp Filmgroep. De 14:00 uur
filmgroep gaat elke tweede donderdagavond (rond 19.00
ROZE SALON FILM: PRIDE
uur) en elke vierde zondagochtend (rond 11 uur) van de
De Britse mijnwerkersstaking was een uitputtingsslag tusmaand naar de film. Contactpersonen: Jeannette Wijsman sen de vakbonden en premier Thatcher. De mijnwerkers
en Lode Wigersma.
kregen steun uit heel Groot-Brittannië. De feelgoodmovie
Mail naar film@rozestadsdorp.amsterdam
Pride vertelt het waargebeurde verhaal van steun die mijnwerkers uit onverwachte hoek kregen: namelijk van homoDONDERDAG 9 MAART
activisten. Initiatiefnemer was Mark Ashton (Ben SchnetKETELHUIS + WESTERGAS THEATER
zer), een geëngageerde homo uit Londen die tijdens de
Cultuurpark Westergasterrein
Gay Pride collecteerde voor de stakers. De roze steun
20:30 uur
wordt in Wales echter niet met open armen ontvangen.
FILM: HANDSOME DEVIL (Openingsfilm)
In deze uiterst charmante feel-good film worden we meeZONDAG 26 MAART
genomen door Ned, het buitenbeentje op een internaat
ROZE STADSDORP FILMGROEP
waar rugby een religie is en onderwijs op de tweede plaats 11:00 uur
komt. Natuurlijk is hij doelwit van pesterijen, maar met
FILM
zijn vlijmscherpe humor weet hij te overleven. Totdat hij
Samen naar der film met de Roze Stadsdorp Filmgroep. De
een nieuwe kamergenoot krijgt; de nieuwe sterspeler van
filmgroep gaat elke tweede donderdagavond (rond 19.00
het team Conor, die om onduidelijke redenen van zijn vori- uur) en elke vierde zondagochtend (rond 11 uur) van de
ge school moest vertrekken.
maand naar de film.
Na een zeer stroef begin groeit er een vriendschap tussen
Contactpersonen: Jeannette Wijsman en Lode Wigersma.
de twee, gestimuleerd door de nieuwe leraar Mr. Sherry,
Mail naar film@rozestadsdorp.amsterdam
een glansrol van Andrew Scott (Pride, Sherlock). De homofobe coach van de school zorgt er echter voor dat de geheimen van Conor naar buiten komen, waarop deze weg-
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DINSDAG 7 + 21 MAART
FLESSEMAN – Nieuwmarkt 77
Op de volgende plaatsen kan je mede LGBTI-ers ontmoeten. 10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP
Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het prettig gevoelsIEDERE DINSDAG
genoten uit het Centrum en omgeving te ontmoeten? Wilt
GAY CARE LOUNGE– 2e Rozendwarsstraat 22
u uw kennissenkring uitbreiden? Dan bent u welkom bij de
10:30 – 12:00 uur
Roze Koffie Inloop van De Roze Poort.
GAY CARE KOFFIE OCHTEND
De Gay Care Lounge is een plaats van waaruit vrijwilligers Op deze locatie wordt ook entertainment geboden door
en professionals vertrekken voor hun werk in de wijk.
artiesten die een mini concert geven voor bezoekers en
Maar het is ook een ontmoetingsplaats voor LHBT-ers. Gay bewoners.
Care Lounges strijden tegen de eenzaamheid van oudere
LHBT-ers en geven een mogelijkheid anderen te leren ken- De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar vernen, activiteiten te ondernemen en deel uit te maken van
voer, de metrolijnen 51, 52 en 53 stoppen dicht in de
de maatschappij. Gay Care is een thuiszorgorganisatie.
buurt. De in- uitgang van de metro is slechts 20 meter van
de ingang verwijderd.
IEDERE DINSDAG
SPORTCLUB TIJGERTJE
MAANDAG 6 + 20 MAART
in de J.P. Coenschool – Bankastraat 18
HET SCHOUW – Dollardplein 2
17:00 – 18:00 uur
14:00 – 16:00 uur
SENIOREN CONDITIE TRAINING
ROZE LEVENSKUNST gespreksgroep
Deze Conditietraining kan het best gekarakteriseerd worDe Roze Levenskunst gespreksgroep praat iedere 14 daden als bewegingstherapie in groepsverband. Twee accen- gen over een vooraf overeengekomen thema. Deelname
ten worden gelegd: namelijk op het gebruik van de gekost € 3,00 per keer (voor de consumpties). Aanmelden
wrichten en van de ademhaling. De gewrichten met de
om deel te nemen of om bij een sessie aanwezig te zijn:
daarbij horende spieren en zenuwen worden getraind,
info@derozepoort.amsterdam ovv RLK
vaak separaat maar ook in hun functionele werking in het
dagelijkse leven en als sportbeoefening. De ademhaling,
De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar veronze basale beweging, wordt geïntensiveerd door de invoer, de bussen 32, 33, 34, 36 en 37 van het GVB stoppen
ademing te versterken en de uitademing te verlengen.
dicht in de buurt. Naast het pand is parkeren tegen een
gunstig tarief mogelijk.

IEDERE DONDERDAG
VROUW EN VAART -President Allendelaan 733
10:30 – 12:00 uur
FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST
De Koffie Salon is voor 40+ vrouwen. De ochtenden zijn
geanimeerd en in de vakanties gaan de Koffie Salons gewoon door, veel vrouwen gaan namelijk niet meer op vakantie. 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 verschillen
tussen vrouwen is elke ontmoeting weer verrassend. Je
kunt gewoon aanschuiven en meedoen.

WOENSDAG 8 + 22 MAART
DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM
Stadhouderskade 89
13:00 – 17:00 uur
ROZE SENIOREN
Deze middag wordt door het COC georganiseerd, je hoeft
geen lid te zijn om naar deze middag te komen. Iedereen
is welkom! Je bent welkom vanaf 13.00 uur, het programma begint meestal rond 14.00 uur. Op sommige dagen is
er een speciaal programma.

Bus 61, 69 en 269 stoppen in de buurt en er is gratis parkeren voor de deur.
IEDERE DONDERDAG
HOOFDKWARTIER – Hoofddorpweg 25
18:00 – 19:45 uur
FEMTASTIC SAMEN ETEN
Femtastic Samen Eten is voor 40+ vrouwen. De avond is
geanimeerd. 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
verschillen tussen vrouwen is elke ontmoeting weer verrassend. Je kunt gewoon aanschuiven en meedoen. Bus 15
en lijn 2 stoppen in de buurt. Meld je wel even aan als je
wilt mee-eten.

WOENSDAG 1 MAART
DE VENSER – Berthold Brechtstraat 1
14:00 uur
ALS HET OM DE LIEFDE GAAT
Liefde is de inspiratiebron voor alle grote dichters, schilders en zangers over de hele wereld. Rolf van Rijsbergen
bezingt dit tijdloze onderwerp in alle talen. De liefde voor
muziek, voor het leven, voor het vaderland, maar bovenal
de (roze) liefde voor elkaar! Een programma om bij weg te
dromen, mee te klappen, maar vooral om verliefd op te
worden!

DONDERDAG 2 MAART
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
14:00 uur
CAFÉ ROSÉ presenteert: EMANCIPATIE!
Arbeider, vrouwen, homoseksuelen, ouderen en migranten… Er was veel strijd nodig om gelijke rechten te verwerven. Zo vlak voor de verkiezingen en de Internationale
mail Han: han@femtasticpink.nl
Vrouwendag kijkt Hedy D ‘Ancona terug op de gestreden strijd, op wat er bereikt is en op wat er in haar optiek
WOENSDAG 1, 15 + 29 MAART
nog te doen staat. Hedy D ‘Ancona, is een van de oprichDE SERRE – Dollardplein 1
ters van Opzij, heeft vele functies bekleed waaronder die
10:00 – 12:00 uur
van Staatssecretaris, minister, eerste kamerlid en EuroROZE KOFFIE INLOOP
pees parlementariër en is op haar 79ste nog op vele vlakZij zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, de ken actief.
bussen 32, 33, 34, 36 en 37 van het GVB stoppen dicht in
de buurt.
DONDERDAG 2 MAART
CAFÉ GLENN DE KONING
Damkade 2a – ZAANDAM
20:00 uur
ZAANDAM REGENBOOGSTAD BORREL
Zaandam Roze organiseert iedere 1e donderdag van de
maand van 20.00 tot 22.00 uur een borrel. Iedereen is welkom, al richten we ons vooral op LHBT-ers. Lesbo’s, Homo’s,
Bi’s en Transgenders zijn vaak onzichtbaar voor anderen, en
ook voor elkaar. Zaandam Roze wil LHBT-bewoners gelegenheid bieden met elkaar kennis te maken. Het doel is vooral

DONDERDAG 2, 16 + 30 MAART
DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12
10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP
De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, GVB bus 22 en lijn 10 stoppen dicht in de buurt.

3

WOENSDAG 22 MAART
GRAND CAFÉ BLAUW
Ouddiemerlaan 104, Diemen
19:30 uur
PINK DIEMEN BORREL
DONDERDAG 23 MAART
CAFÉ CEES – Ceintuurbaan 206
20:30 uur
PIPIRIBO
VRIJDAG 24 MAART
HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a
20:30 uur
CAFÉAVOND DE ZÓCIËTEIT
Op deze vrijdag van de maand organiseert de Zóciëteit een
gezellige caféavond, met of zonder klein podium in Het
Open Huis. Men kan het bestuur hierover benaderen met
voorstellen. Leden van de Zóciëteit en vrienden van leden,
krijgen de gelegenheid de vloer van ons clubgebouw voor
een uur (pauze inbegrepen) tot hun bühne te maken. Men
kan iets vertellen over werk, belangstellingen, vakantie,
een video vertonen, muziek maken enz. Soms kan worden
deelgenomen aan gezelschapsspellen. Leden van de Zóciëteit kunnen deze avond aangrijpen om iets te vieren of
iets aan te bieden.

DONDERDAG 2 MAART
HET BADHUIS – Javaplein 21
20:00 – 23:00 uur
PINK1094/1095 BORREL
COFFEEMANIA – Slotermeerlaan 103
20:00 – 23:00 uur
PINK NIEUW-WEST BORREL
ZONDAG 5 MAART
HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4
13:30 uur
ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL
RESTAURANT SZMULEWICZ
Bakkersstraat 12
14:00 – 17:00 uur
CAFÉ ZILVER

VRIJDAG 24 MAART
MANOR HOTEL – Linnaeusstraat 89
21:00 uur
CAFÉ INCLUSION – LGBTQ TRANSGENDER CAFÉ
Op de laatste vrijdag van de maand organiseren we een
LGBTQ Transgender Café in het Manor Hotel Amsterdam.
In een open ontspannen sfeer, veilige omgeving met persoonlijke aandacht kun je onder het genot van een drankje
LGBTQ & Transgender vrienden(innen) maken, ontmoeten
en netwerken. Iedereen die LGBTQ & Transgender vriendelijk is van harte welkom!
ZONDAG 26 MAART
KEIZERSGRACHTKERK – Keizersgracht 566
15:00 uur
EVANGELISCHE ROZE VIERING
De Viering vind elke laatste zondag van de maand plaats.
De dienst vindt plaats in de Keizersgrachtkerk en begint
om 15.00 uur. Vanaf 14.00 uur kun je al binnenkomen om
de sfeer te snuiven en om een kopje koffie & thee te drinken. Ook na de Viering is er volop ruimte voor ontmoeting
met een drankje. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking,
Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan
maandelijks op het programma.

DINSDAG 7 MAART
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
12:00 – 14:00 uur
ROZE DAMESSALON
DONDERDAG 9 MAART
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
14:00 – 16:00 uur
ROZE SALON THEMA: LEVENSVERHAAL
DR. SARPHATIHUIS – Roetersstraat 2
14:00 – 16:30 uur
SALON DE ROZE LOPER
BAR PRIK – Spuistraat
18:00 – 21:00 uur
WORKPLACE PRIDE DRINKS
HOTEL ZUKO – Weesperstraat 105
20:00 uur
PINK 1011 BORREL

DONDERDAG 30 MAART
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
14:00 uur
ROZE SALON: ACTUALITEIT

MEER INFO OP DE ROZE AGENDA WEBSITE

DINSDAG 14 MAART
D’OUDE RAAI – Ferdinand Bolstraat 321
14:30 – 16:00 uur
D’OUDE RAAI Roze Thee met Quiz

WWW.OUDROZEAGENDA.WORDPRESS.COM

DONDERDAG 16 MAART
DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12
17:00 – 20:00 uur
POORTERS MAALTIJD

NAAR: OUDROZE.AGENDA@GMAIL.COM

JOU NIEUWS OP ONZE SITE? STUUR EEN EMAIL

DONDERDAG 16 MAART
HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4
19:30 uur
THEMA BIJEENKOMST
DINSDAG 21 MAART
HET VOLKSHOTEL – Wibautstraat 150
17:30 – 19:30 uur
ROZE STADSDORP BORREL
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