
SAMEN VERDER 

Op 20 april jongstleden werd een samenwerkings-
verband gesloten met IHLIA, COC Amsterdam, 
Roze Stadsdorp Amsterdam en De Roze 
Poort, deze laatste als uitgever van de Oud-
Roze Agenda. 

Sinds midden mei gaan wij verder onder de reeds 
bekende naam OudRoze Agenda Amsterdam, 
waarbij het website adres nu ook is aangepast. 
Natuurlijk veel roze nieuws uit Amsterdam, maar 
ook uit het grootstedelijke gebied. Sommige zijn 
vet roze, andere minder roze, maar daardoor niet 
minder interessant. 

IN DIT NUMMER 
Tentoonstellingen in Amsterdam en Haarlem  

Ontmoeten, koffieochtenden of buurtborrels 

Uitgaantips, roze films en 50plus Bios  

 
PRIDE FAMILY 
t/m 2 juli 2017  
 
Pride Photo Award is een internationale fotowedstrijd 
over seksuele en genderdiversiteit. In de voorgaande 
edities zagen we regelmatig de grote variatie aan re-
genboogfamilies voorbijkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: ©Stefan Jora, The Gay Families Project 
 
In veel landen kunnen stellen van hetzelfde geslacht 
niet trouwen of samen kinderen grootbrengen. Ze zijn 
uitgesloten van adoptie en gezamenlijk ouderlijk gezag 

over hun kinderen. Overal waar mensen streven naar 
gelijke rechten, zijn er fotografen die laten zien dat 
stellen van hetzelfde geslacht ook ouders kunnen zijn. 
De foto’s in de expositie Pride Family laten zien dat het 
onderwerp divers in beeld wordt gebracht. 
In de tentoonstelling is onder andere de winnende foto 
van 2015 te zien van de Italiaanse fotograaf Marika 
Puicher uit de serie ‘Ella (she)’. De foto toon het trans-
gendermeisje Eli, 11 jaar, die speelt in de tuin met haar 
jongere broertje Nacho. 
 
Stefan Jora (VS) won de derde prijs in de categorie 
‘Documentair’ in 2013 met zijn fotoserie ‘The Gay Fami-
lies Project’. Jora is gevestigd in San Francisco en heeft 
ruime ervaring in de fotojournalistiek. Sinds 2009 reist 
hij door de Verenigde Staten om lhbt-ouders en kin-
deren te documenteren. 
 
In de serie Daddy Cool van Martijn Gijsbertsen zien we 
vaders met kinderen. 
 
Toch is het begrip familie breder getrokken in deze ex-
positie. Moeders met gay zonen en stellen voor het le-
ven maken eveneens deel uit van ‘Pride Family’. 
 
IHLIA 
Oosterdokskade 143, 6e etage, 1011 DL Amsterdam  

 

UIT DE VERGETELHEID  
De fotografie van Annemie en Helmuth Wolff 
 
Nog t/m 3 september 2017 is in het Nationaal Holo-
caust Museum i.o. een tentoonstelling te zien over de 
bijzondere herontdekking van de fotografie van de Duit-
se vluchtelingen Annemie en Helmuth Wolff. Dit echt-
paar, van wie Helmuth joods was, vluchtte in 1933 uit 
München naar Amsterdam en vestigde zich in Amster-
dam-Zuid, in de toen nieuwe Rivierenbuurt. Hier kwa-
men in de jaren dertig vele Duits-joodse vluchtelingen 
wonen, onder wie ook de familie van Anne Frank. Met 
succes slaagden Helmuth en Annemie erin om als immi-
granten te integreren in de Nederlandse samenleving.  

Zij bouwden samen een veelzij-
dige en succesvolle fotocarrière 
op. Net als andere gevluchte 
fotografen zoals Erich Salomon 
gaven zij een belangrijke im-
puls aan de Nederlandse foto-
grafie, met name op het gebied 
van de toen nieuwe kleinbeeld- 
en kleurenfotografie. Hun dyna-
mische en spectaculaire foto's 
van de Amsterdamse haven en 
van Schiphol vormen een hoog-
tepunt in hun oeuvre. 
Toen de nazi's in mei 1940 het 



land binnenvielen, de-
den Helmuth en Anne-
mie in grote paniek 
een gezamenlijke zelf-
moordpoging, waarbij 
Helmuth om het leven 
kwam, maar Annemie 
werd gered. Zij ging 
alleen verder met foto-
graferen en werd ac-
tief in het verzet. 
Uniek zijn de honder-
den portretten die 
buurtgenoten vanaf 
1943 door Annemie 
lieten maken, bij hen thuis of in haar studio. Onder hen 
waren vele joden, die vlak voor hun deportatie of on-
derduik nog een laatste foto lieten maken. Na de oorlog 
bewaarde Annemie de negatieven van deze portretten 
maar sprak er nooit meer met iemand over. 
 
In de naoorlogse decennia was Annemie de voornaam-
ste fotografe van de wederopbouw van de Amsterdam-
se havens. Tot 1963 maakte zij beeldbepalende foto's, 
die veelvuldig werden gepubliceerd. Daarna raakten zij 
en Helmuth in de vergetelheid. Hun gezamenlijke ar-
chief (meer dan 50.000 negatieven, dia's en foto's) 
kwam na Annemie's dood in 1994 in eigendom en be-
heer van een goede vriendin van haar, Monica Kalten-
schnee in Haarlem. In 2001 werd het bij toeval ontdekt 
door fotohistoricus Simon B. Kool, die sindsdien onder-
zoek verricht naar het leven en werk van het echtpaar 
Wolff. Kool initieerde ook een intensieve speurtocht 
naar de identiteit van de mensen op de oorlogsfoto's. 
Een bewaard gebleven kasboek van Annemie met na-
men was hiervoor de basis. Het onderzoeksteam heeft 
inmiddels meer dan 300 mensen geïdentificeerd en 
contact met hen of hun nabestaanden gelegd. Voor 
sommigen van de nabestaanden bleken de portretten 
van Annemie Wolff de enige bewaarde foto's van hun 
vermoorde familieleden te zijn. 

 
De tentoonstelling met 
vele foto's, periodieken 
en persoonlijke docu-
menten geeft voor het 
eerst een breed over-
zicht van de bewogen 
levens van Annemie en 
Helmuth Wolff en hun 
veelzijdige fotografie. 
Alle portretten uit de 
oorlogstijd worden ge-
toond. Het onderzoek 
voor de tentoonstelling 
wordt verricht door Si-
mon B. Kool, An Huitzing 
en Tamara Becker. 
 

NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM i.o.  
Plantage Middenlaan 27, 1018 DB Amsterdam 
 
Je ticket geeft ook toegang tot: 
Joods Historisch Museum 
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam 
Portugese Synagoge en bibliotheek Ets Haim 
Mr. Visserplein 3, 1011 RD Amsterdam 
Hollandsche Schouwburg  
Plantage Middenlaan 24, 1018 DE Amsterdam 

 
REMBRANDT EN JAN SIX. De ets en de 
vriendschap 
Nog tot en met 3 september 2017 

 
Eén van de beroemdste verhalen uit de zeventiende 
eeuw betreft de vriendschap tussen Jan Six en Rem-
brandt van Rijn. Deze band kwam tot uitdrukking in 
een intiem portret van Jan lezend bij het raam, dat al 

snel het hoogtepunt in Rembrandts grafische oeuvre 
bleek. De tentoonstelling schetst het beeld van een 
vriendschap in de hoogtijdagen van de zeventiende 
eeuw en het meesterschap dat op ultieme wijze tot uit-
drukking kwam in de ets. Bovendien wordt ingegaan op 
de fascinatie rondom de ets, de opdrachtgever en de 
kunstenaar in de eeuwen erna. Sinds het boek De le-
vens van Jan Six van Geert Mak half lezend Nederland 
in de greep heeft, zijn Jan Six en zijn vriendschap met 
Rembrandt in Amsterdam meer dan ooit tot leven geko-
men. Het Rembrandthuis sluit hier op aan met een klei-
ne tentoonstelling. 
 
Museum Het Rembrandthuis is de voormalige woon- en 
werkplaats van Rembrandt, waar de ets van Jan Six tot 
stand is gekomen. Rembrandt woonde en werkte tus-
sen 1639 en 1658 in dit prachtige en monumentale 
huis. Het biedt de bezoeker een unieke en relevante 
context voor de tentoonstelling, die met bruiklenen uit 
de Collectie Six dan ook nergens beter op haar plaats 
is. Er zijn ook bruiklenen van het Rijksmuseum en het 
Amsterdam Museum te zien. 

Rembrandt maakte 
illustraties voor het 
vriendenboek en 
toneelstuk van Jan 
Six, maar het ge-
ëtste portret is het 
mooiste voorbeeld 
van hun band. Jan 
leunt in de ven-
sterbank en leest 
ongedwongen een 
tijdschrift. Zou het 
Jans eigen huis 
zijn waar Rem-
brandt op bezoek 
was? De ets uit 
1647 toont in ieder 
geval het meester-
schap van een suc-
cesvolle kunste-
naar, die haarfijn 
de sfeer en ka-

rakter van het moment vangt. Tegelijk roept het ook 
een zeventiende-eeuwse wereld op die ineens heel 
dichtbij lijkt. Het bijzondere karakter van deze ets volgt 
niet alleen uit de verschillende voorstudies, staten en 
de etsplaat, maar ook uit de vele curieuze navolgingen 
in binnen- en buitenland. 

Jan Six stierf in 1700 en liet een erfenis na, die zowel 
zijn artistieke als bestuurlijke kwaliteiten benadrukte: 
als schrijver en als burgemeester. Vanaf dat moment 
raken verschillende kunstenaars en verzamelaars ge-
fascineerd door het beeld van de nonchalante jonge-
man in het binnenvertrek. Ook ontstaat een sterke be-
hoefte om de twee te romantiseren in schilderijen. De 
vriendschap geeft kortom steeds weer stof tot verbeel-
ding en altijd dankzij de universele en tijdloze ets van 
Rembrandt.  

MUSEUM HET REMBRANDTHUIS 
Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam 

 
HET LORENTZ LAB 
 
Na jarenlang onderzoek, renovatiewerk en ingrijpende 
verbouwingen opende op 17 mei jl Zijne Majesteit de 
Koning het Lorentz Lab. Een nieuwe, permanente vleu-
gel van het museum waarin de geschiedenis van Tey-
lers tot leven komt. 
 
Met de theatrale tour De Lorentz Formule gaan bezoe-
kers in het Lorentz Lab terug in de tijd; naar de periode 
1909-1928 toen Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lo-
rentz in Teylers Museum zijn eigen bloeiende laborato-



rium had. En zelfs nog verder terug, naar de 18e eeuw 
toen Teylers topstuk De Grote Elektriseermachine in 
Haarlem werd geïnstalleerd, waar vonken van wel zes-
tig centimeter konden afspatten. De machine trok be-
wonderaars van over de hele wereld, onder wie de 
Franse keizer Napoleon. 
 
De Lorentz Formule biedt een spectaculaire belevenis 
die exclusief in het Lorentz Lab te ervaren is. Theater-
maker Rieks Swarte verdiepte zich in het leven van de 
onkreukbare geleerde en vatte het leven van Lorentz in 
een bijzondere theatrale formule. 
 
Met deze 50 minuten durende tour maakt Swarte com-
plexe materie toegankelijk. Als bezoeker duik je in het 
leven van de belangrijke Nederlandse natuurkundige 
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). In zijn werkka-
mer en lab ontdek je wie Lorentz was en hoe belangrijk 
hij voor de wetenschap is geweest. In deze werkkamer 
rekende Lorentz acht jaar lang aan oplossingen voor de 
huidige Afsluitdijk. Op zijn bureau ligt nog zijn corres-
pondentie met zijn jonge fan Albert Einstein. Klapstuk 
van de tour is de finale, als een replica van de Grote 
Elektriseermachine wordt aangezwengeld. 
 
De Lorentz Formule is een coproductie van Teylers Mu-
seum en Swarte Kunst in samenwerking Toneelschuur 
Producties. 
 
Reserveer je plaats! 
Bezoek net als Albert Einstein het Lorentz Lab en ont-
dek hoe Teylers Museum al sinds zijn oprichting in 
1784 een plek is om je te verwonderen. De tour is ge-
schikt voor iedereen van 10 tot 100 jaar, natuurkundi-
ge kennis is niet vereist. Per keer kunnen twintig be-
zoekers mee. Verzeker jezelf van een plek en reserveer 
online. 
 
Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij wordt 
de theatrale tour gratis aangeboden. Je betaalt alleen 1 
euro p.p. reserveringskosten, plus toegang tot het mu-
seum. Het Lorentz Lab is alleen te bezoeken door deel 
te nemen aan De Lorentz Formule. 
 
Dinsdag t/m vrijdag: 12.30u, 14.00u, 15.30u 
Weekenden en feestdagen: 11.15u, 12.45u, 14.15u, 
15.45u Er is plaats voor 20 personen per tour. 
Je kunt online reserveren. www.teylersmuseum.nl/ 
 
In het Lorentz Lab is een lift aanwezig, niet alle ruimtes 
zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
Ontstaansgeschiedenis van Nederlands eerste 
museum 
Teylers Museum is genoemd naar Pieter Teyler van der 
Hulst (1702- 1778), een vermogende Haarlemse zijde-
fabrikant en bankier. Levend in de tijd van de Verlich-
ting had hij grote belangstelling voor kunst en weten-
schap. Vanuit de gedachte dat kennis de mensheid kon 
verrijken, legde hij op beide terreinen verzamelingen 
aan. In zijn testament bepaalde hij dat zijn vermogen 
moest worden ondergebracht in een stichting die onder 
meer de bevordering van kunst en wetenschap tot doel 
had. 
 
De uitvoerders van Teylers testament besloten het eer-
ste museum van Nederland te bouwen waarin voorwer-
pen van kunst en wetenschap verenigd zouden worden. 
De boeken dienden voor studie, de natuurkundige in-
strumenten werden gebruikt voor demonstraties, ter-
wijl over de tekeningen werd gediscussieerd tijdens 
kunstbeschouwingen. Fossielen en mineralen speelden 
een rol bij de openbare lessen. 
 
Achter Teylers woning in de Damstraat 21 werd een 
‘boek- en konstzael' gebouwd. Deze Ovale Zaal werd in 
1784 opengesteld voor bezoekers en is sindsdien vrij-
wel onveranderd gebleven. Teylers Museum is hiermee 

het eerste museum van Nederland, dat vanaf 1784 on-
afgebroken voor het publiek is opengesteld en waar de 
collecties in hun authentieke samenhang te zien zijn. 
Het gebouwencomplex van Teylers Museum beslaat 
meer dan 200 jaar bouwgeschiedenis. Vijftig jaar later 
vonden de eerste uitbreidingen voor de bibliotheek en 
kunstverzamelingen plaats. Bij het eerste eeuwfeest in 
1878 besloot men tot de bouw van een nieuwe entree 
aan het Spaarne en de twee fossielenzalen en instru-
mentenzaal, nu de eerste zalen van het museum. Ruim 
honderd jaar later was Teylers Museum weer aan uit-
breiding toe. In 1996 werd een nieuwe vleugel geopend 
met een grote tentoonstellingszaal, een educatief pavil-
joen en een museumcafé. 

TEYLERS MUSEUM – Museum van de verwondering 

Spaarne 16, 2011 CH Haarlem 



ONTMOETINGS TIJD 

KOFFIETIJD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 30 MEI 

FLESSEMAN – Nieuwmarkt 77 

10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP met entertainment 

De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer, de metrolijnen 51, 52 en 53 stoppen dicht in 

de buurt. De in- uitgang van de metro is slechts 20 me-

ter van de ingang verwijderd. 

 

Onze gastheren ter plekke, de gebroeders Grimm, heb-

ben als ambassadeurs van Gay Pride de komende tijd 

diverse verplichtingen. Daarom is dit voorlopig de laat-

ste koffieochtend in Flesseman, maar treur niet… mid-

den september gaan zij vol goede moed verder met hun 

unieke concept. 

 

DONDERDAG 1 JUNI 

DE POORT – Hugo de Grootkade 20 

10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP WEST  

De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer, tramlijn 3, 10, 13, 14 en 17 maar ook de bus 

18 van het GVB en 80, 170, 172 en 174 van Con-

nexxion stoppen dicht in de buurt. 

 

Door de (verbouw)werkzaamheden die 4 juni in het res-

taurant beginnen, maken wij de rest van de maand 

even pas op de plaats en komen midden september in 

een vernieuwde ruimte terug. 

 

DONDERDAG 1, 8, 15, 22 + 29 JUNI 

VROUW EN VAART – President Allendelaan 733 

10:30 – 12:00 uur 

FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST 

Voor 40+ vrouwen. Je kunt gewoon aanschuiven en 

meedoen. Bus 61, 69 en 269 stoppen in de buurt en er 

is gratis parkeren voor de deur. 

 

DINSDAG 6, 13, 20 + 27 JUNI 

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

10:00 – 11:30 uur 

‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND 

Een gezellige koffie ochtend voor roze senioren. 

 

WOENSDAG 7 + 21 JUNI 

HET SCHOUW – DE SERRE – Dollardplein 1 

10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP NOORD  

De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer, de bussen 32, 33, 34, 36 en 37 van het GVB 

stoppen dicht in de buurt. 

 

DONDERDAG 8 + 22 JUNI 

DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12 

10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP CENTRUM/OOST 

De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer, bus 22 en lijn 10 stoppen dicht in de buurt. 

 

MAALTIJD 

WOENSDAG 7 JUNI 

HET SCHOUW–HUIS vd BUURT – Dollardplein 1 

17:30 – 21:00 uur 

POORTERS MAALTIJD EXTRA 

Maaltijd + Film: Freier Fall 

Met een veelbelovende carrière bij de politie en een 

baby op komst, lijkt Marcs leven compleet op orde. Tij-

dens een trainingsweekend van de politieschool ont-

moet hij Kay. Kay is spontaan en rebels en compleet 

anders dan hem, maar toch voelt Marc zich verbazing-

wekkend op zijn gemak bij hem. Sterker nog, het lijkt 

wel alsof hij zich aangetrokken voelt tot Kay. Marc be-

sluit er niets van te denken tot Kay onverwachts naar 

zijn afdeling wordt overgeplaatst. 



Deelname kost € 9,00 voor de maaltijd, deze kan alleen 

met PIN betaald worden! Drankjes kan men na afloop 

van de maaltijd en film alleen contant afrekenen. 

 

Aanmelden kan tot minimaal vrijdag 2 juni (ivm Pink-

steren) via: E info@derozepoort.amsterdam ovv PMX, 

of via de receptie van Het Schouw 020- 756 4000 

 

DONDERDAG 1, 8 + 22 JUNI 

Buurtkamer HoofdKwartier-Hoofddorpweg 25  

18.00 - 20.00 uur 

FEMTASTIC SOEP—Altijd vegetarisch. 

Kosten €3,50 en inschrijven uiterlijk 24 uur van tevo-

ren. Voor vragen bel Han: 06 2311 9600  

 

DONDERDAG 15 JUNI 

DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12 

17:00 – 20:00 uur 

POORTERS MAALTIJD 

De inloop is om 17 uur, vanaf ongeveer 17:30 serveren 

wij een maaltijd tegen kostprijs. Ook drankjes zijn te-

gen een laag tarief te verkrijgen. LET OP! Voor deze 

maaltijd moet men zich van tevoren opgeven per email, 

er is slechts plaats voor 22 personen. Naast uw NAW-

gegevens willen wij ook weten of je varkensvlees of 

vegetarisch eet of niet.  

 

Aanmelden via: info@derozepoort.amsterdam ovv PM-

15JUN. De locatie is makkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer, bus 22 en lijn 10 stoppen dicht in de 

buurt. 

(BUURT)BORRELTIJD 

DONDERDAG 1 JUNI 

HET BADHUIS – Javaplein 21 

20:00 uur PINK1094/1095 BORREL 

 

COFFEEMANIA – Slotermeerlaan 103 

20:00 uur PINK NIEUW-WEST BORREL 

 

DONDERDAG 8 JUNI 

HOTEL ZOKU – Weesperstraat 105 (6e etage) 

20:00 uur PINK 1011 BORREL 

 

DE UITHOEK – Straat Davis 1c, Zaandam 

20:00 uur ZAANDAM ROZE 

 

ZONDAG 11 JUNI 

HET REIGERSNEST – Schonerwoerdstraat 4 

13:30 uur ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL 

 

DINSDAG 13 + 27 JUNI 

Huis van de Wijk Buitenveldert - A.J. Ernst-

straat 112 

20:00 uur HOMOGROEP ZUID 

 

WOENSDAG 14 + 28 JUNI 

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhou-

derskade 89 

13:00 uur ROZE SENIOREN 

 

VRIJDAG 16 JUNI 

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a 

20:30 uur CAFÉ AVOND DE ZÓCIËTEIT 

 

DINSDAG 21 JUNI 

CAFÉ RESTAURANT HOOGENBOOM – Wester-

doksdijk 10-12 

17:30 uur  ROZE STADSDORP BORREL 

 

WOENSDAG 28 JUNI 

GRAND CAFÉ BLAUW – Ouddiemerlaan 104, 

Diemen 

19:30 uur PINK DIEMEN BORREL 

 

DONDERDAG 29 JUNI 

CAFÉ CEES – Ceintuurbaan 206 

20:30 uur PIPIRIBO 

 
VRIJDAG 30 JUNI 
MANOR HOTEL – Linnaeusstraat 89 
21:00 uur  INCLUSION  
LGBTQ TRANSGENDER CAFÉ 
 

ANDERE TIJD 

ZATERDAG 3 JUNI 

DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhou-

derskade 89 

19:00 – 23:00 uur Ontmoetingscafé AutiRoze 

COC Amsterdam is gestart met een ontmoetingscafé 

voor LHBT’s met autisme. 

 

ZONDAG 18 JUNI 



DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhou-

derskade 89 

13:00 – 16:00 uur CAFÉ OKÉ 

Café Oké Amsterdam is een ontmoetingsplaats voor 

LHBT’s met een verstandelijke beperking.  

 

OVERIGE TIJD 

DONDERDAG 1 + DI 6 JUNI 

PATHÉ TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26 

13:00 uur 50PLUS BIOS: EEN MAN DIE OVE HEET  

De 59-jarige Ove was ooit voorzitter van de vereniging 

van eigenaren van een appartementencomplex en staat 

nu bekend als mopperkont van de buurt. Ove is echter 

niet bitter, hij gromt alleen een beetje en als hij het 

ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Dan rijden de 

nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn brie-

venbus omver en verandert alles. 

Pathé 50PLUS BIOS kost slechts € 6,50. De films 

die getoond worden zijn niet met een LHBT-

achtergrond, maar gewoon goedkoper voor 50-

plussers. 

WOENSDAG 7 JUNI 

PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15 

21:00 uur GAY NIGHT: DIE MITTER DER WELT 

Heerlijke film waarin de verliefdheden, onzekerheden 

en verlangens 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 vriendin Kat. Maar zijn moeders vrije leven valt 

niet bij iedereen in goede aarde. Als het schooljaar aan-

breekt komt een nieuwe jongen in de klas, de knappe 

en atletische Nicolas… 

 

DONDERDAG 8 JUNI 

EYE FILM – IJpromenade 1 

19:00 uur THE GAZE: PINK NARCISSUS 

Deze cultklassieker is een verbeelding van de homo-

erotische fantasieën van een jonge mannelijke prosti-

tué. De beeldschone jongeman vlucht weg in honing-

zoete fantasieën over een andere beeldschone jonge-

man – een narcistische projectie van hemzelf. Tussen 

de bezoeken van zijn klanten door, fantaseert hij over 

zichzelf als een stierenvechter, als een Romeinse slaaf 

én keizer en als de baas van een mannelijke harem – 

dit alter ego kan worden opgevat als een narcistische 

projectie van hemzelf. 

 

DONDERDAG 8, + DI 13, DO 15, DI 20 JUNI 

PATHÉ TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26 

13:00 uur 50PLUS BIOS: THE MAN WHO KNEW IN-

FINITY  

The Man Who Knew Infinity vertelt het waargebeurde 

verhaal van de briljante, autodidacte wiskundige Srini-

vasa Ramanujan die opgroeide in het Indiase Madras, 

maar door zijn uitzonderlijke talent werd toegelaten op 

de prestigieuze Universiteit van Cambridge. De jonge 

Srinivasa Ramanujan is een briljant autodidacte wis-

kundige, maar woont in armoede in het Indiase Madras. 

Wanneerhij zijn werk opstuurt naar Cambridge wordt 

hij naar Engeland gehaald, maar zijn aanwezigheid 

wordt met gemengde gevoelens ontvangen. 

 

DINSDAG 20 JUNI 

HET KETELHUIS – Pazzanistraat 4 

21:15 uur GAY FILM: JONATHAN 
De aantrekkelijke 23-jarige Jonathan woont samen met 
zijn vader Burghardt en tante Martha op hun prachtige 
familieboerderij op het Duitse platteland. Zijn vader is 
terminaal ziek en Jonathan zorgt al een tijd voor hem, 
maar zijn conditie gaat sterk achteruit. Jonathan is 
daardoor vastbesloten achter een familiegeheim te ko-
men wat al jaren tussen zijn tante en zijn vader hangt. 
Met de komst van Ron, een oude vriend van zijn vader 
wordt langzaam ontrafelt wat er zich heeft afgespeeld… 


