Nieuwendam. De bijdrage is € 3,00 per keer (voor de consumpties). De Roze Poort is de gastheer. Wij zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer. Bus 31, 33 en 245 stoppen
voor de deur. Bus 32 is op loopafstand.

Alkmaar Pride ging ons al voor, maar ook Utrecht
had een botenparade, gevolgd door Roze Zaterdag
in Den Bosch die amper voorbij is en wij denken
alweer aan Amsterdam Pride, en natuurlijk de afterafter party op Hartjesdag. Maar voor het zover is
hebben wij nog wat andere zaken die zich in Roze
Amsterdam afspelen.

Roze Levenskunst gespreksgroep
Amsterdam Streethearts
Het Roze Rijks(museum)
Angels in America—Live vanuit Londen
Cabaret La Gaîté in Tuschinski
Gay Night in Pathé Munt
Kwaku Roze Zondag

Expo Zanele Muholi in Stedelijk Museum

Nieuwe gesprekspartners - de leeftijd is onbelangrijk - zijn
van harte welkom bij ons nieuwe seizoen.
Allerlei onderwerpen, ervaringen, belevenissen en gedachten van de enthousiaste deelnemers - vanuit heel Amsterdam - worden onder leiding van John Brobbel, humanisticus en voormalig docent aan de Universiteit voor Humanistiek, gedeeld. Vanuit een grote betrokkenheid worden verschillende visies besproken. Waar nodig ondersteunt men
elkaar.

We starten op maandag 4 september met als gast Bob
van Schijndel, een Amsterdamse pacifistisch-socialist, homoactivist en voormalig gemeenteraadslid.
Hij had het geluk dat hij
zijn homo-zijn in de jaren 80
vrijelijk kon beleven en dat hij
aan die homobevrijding op politiek gebied zijn steentje kon
bijdragen. De tijd was er toen
ook rijp voor. Het was immers
de tijd van de seksuele vrijheid,
maar echter ook die van aids.
Het valt Bob ook op, dat
je weinig homoseksualiteit in de
openbaarheid ziet, bijvoorbeeld
op straat. Het aantal homouitgaansgelegen-heden is verminderd en er zijn minder homoorganisaties en actiegroepen actief. Dat is zorgelijk, want er
worden homo’s weggepest uit bepaalde woonbuurten en op
sommige scholen worden homoseksuele leerlingen het leven
zuur gemaakt. Ook aanhangers van fundamentalistische stromingen binnen de islam, het jodendom én het christendom
laten zich nu niet positief uit over homoseksueel gedrag.
Het kan toch niet zo zijn dat de verworvenheden uit de
jaren 80 weer teruggedraaid worden.
Andere onderwerpen die dit najaar besproken gaan worden zijn:

18 september Volwassenen die seksueel omgaan met jongeren (legaal!) ‘Vader-zoon relaties’
2 oktober
Verslaving, o.a. seks, drugs, alcohol of andere
vormen van verslaving
16 oktober Ouder worden en uitgaan
30 oktober Sociale media, hoe ga jij daar mee om?
Wij komen samen op maandag tussen 14:00 – 16:00 13 november Gast: een auteur
uur (even week) in Het Schouw, IJdoornlaan 755, Amsterdam-
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27 november Film over beschuldiging van misbruik, discussie
na afloop
12 december Kan jij jezelf alleen vermaken? Of ben je alleen
en/of eenzaam en hoeft het allemaal niet meer voor jou.
19 december In de sfeer van het seizoen, een terugblik maar
ook kijken wij vooruit.
Spreken deze onderwerpen jou aan, meldt je dan aan om aan
deze gespreksgroep mee te doen.
info@derozepoort.amsterdam

14 juli – 6 augustus in IHLIA, Oosterdokskade 143
10:00—22:00 uur, op de 6e etage, toegang gratis.

Het boek dat op deze middag wordt besproken is ‘Op eenzame hoogte’ van Luc Boudens.
Brussel. De toevallige ontmoeting met student Bastien haalt
het comfortabele bestaan van investeerder Amaury helemaal
overhoop. Deze bejaarde bankier, nazaat van een fortuinlijk
geslacht, ontdekt
prompt dat zelfs iemand als hij over emoties beschikt. Zijn genegenheid voor Bastien onthult gestaag
wat hij al die tijd verborgen hield. Plots lijkt
zijn hele wereld weer
op te warmen. Gedeelde interesse voor het
werk van Jean Cocteau
betekent voor Amaury echter een zenuwslopende afdaling in
zichzelf terwijl Bastien het als een wegwijzer voor de toekomst
gebruikt. Wat veelbelovend startte, leidt tot een helse neergang.

Kleurrijk portret van drag queens en lhbt’ers
In de maand augustus Meldt je aan voor de Roze Leesclub, stuur een mail naar: Dik
gaat er een vloedgolf Nagtegaal d.nagtegaal5@upcmail.nl
aan kleuren door Amsterdam: lhbt’ers uit de
hele wereld strijken in
de stad neer voor de
Gay Pride, de Drag
Queen Olympics en
Hartjesdagen. De regenboogvlag gaat uit en
tijdens de botenparade
is iedereen ‘pretty in
pink’. De feestmaand is
pas voorbij nadat extravagant uitgedoste drag
queens over de Zeedijk
hebben
geparadeerd
tijdens het eeuwenoude
volksfeest Hartjesdag.
Vrijgevochten
Fotografe Shirley Agudo is een Amerikaanse, in Nederland woonachtige schrijfster en fotografe, zij raakte gefascineerd door deze uitbundige en vrijgevochten manifestaties. Ze
fotografeerde jarenlang de bezoekers van de festiviteiten en
toont in Amsterdam Streethearts hun flamboyante uitdossingen. Backstage mocht zij ook van dichtbij het proces van de Jupiter, vermomd als Diana, verleidt de nimf Callisto, Jacob de Wit, 1727
transformatie volgen en dat zien we hier voor het eerst in
boekvorm.

VRIJDAG 21 JULI
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
14:00 uur ROZE LEESCLUB

Met de jaarlijkse Amsterdam Gay Pride maakt Nederland zijn reputatie waar als één van de meest liberale landen
ter wereld. Dat dit in vroeger eeuwen niet altijd zo was, zal
niemand verrassen. Deze rondleiding vertelt aan de hand van
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kunstwerken in het Rijks over de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland: een wandeling door de eeuwen, van
Sodom en Gomorra tot de roze driehoek.

avond, waarbij een scala aan artiesten uit de LGBTQgemeenschap in de voetsporen zullen treden van voormalige
performers. Onder aanvoering van zangeres en performer La
Sirène zullen zij het publiek meenemen op een muzikale tijdreis, geïnspireerd op de hoogtijdagen van het legendarische
Cabaret La Gaîté.

Voor wie: Volwassenen vanaf 16 jaar
Wanneer : 4 en 5 augustus 2017: 11-12 en 12-13
6 augustus 2017: 12-13
Een kaart kost € 35,00 De kaartverkoop is gestart!
Waar: U kunt zich melden bij de informatiebalie in het muse- https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/cabaret-laum
gaite-in-tuschinski
Prijs: € 5 per persoon (exclusief toegang)

DONDERDAG 20 JULI
TUSCHINSKI THEATER – Reguliersbreestraat 26-34
20:00 uur
NATIONAL THEATER LIVE
ANGELS IN AMERICA – PART ONE – Millennium Approaches

WOENSDAG 5 JULI
PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15
21:00 uur
GAY NIGHT: UN BACIO

DONDERDAG 27 JULI
ANGELS IN AMERICA – PART TWO – Perestroika
Live vanuit Londen’s South Bank,Royal National Theater is
deze uitvoering te zien op het doek van de Grote Zaal.
Een unieke theaterproductie over een stel jonge New Yorkers
in de jaren tachtig.

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.

Amerika, mid-jaren ’80. Midden in de AIDS crisis en het
presidentschap van de conservatieve Reagan, worstelen New
Yorkers met het leven en de dood, liefde en sex, hemel en hel.
Deze nieuwe vertolking van Tony Kushner’s prijswinnende,
tweedelige toneelstuk wordt geregisseerd door Olivier en Tony
award winnende regisseuse Marianne Elliot (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time en War Horse).

De 16-jarige Lorenzo maakt er geen geheim van dat hij
homo is. De pesterijen die dat uitlokt lijken hem niet te raken.
Hij sluit vriendschap met twee andere outsiders: het vrijgevochten meisje Blu en Antonio, de ster van het basketbalteam,
maar buiten de sportzaal een stille, verlegen jongen. Samen
nemen ze het op tegen de pesters en treiterkoppen. Maar een
schuchtere kus verandert alles…

ZATERDAG 29 JULI
TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26
21:00 – 23:30 uur
CABARET LA GAÎTÉ
Het voormalige Cabaret La
Gaîté, onder leiding van Abraham
Tuschinski, was in een geliefd en
weelderig gedecoreerd zaaltje op de
eerste verdieping van Theater Tuschinski, waar vele variété artiesten en
muzikanten in de jaren twintig en
dertig van de vorige eeuw hebben
gespeeld.
.
In het licht van deze geschiedenis presenteert Blond &
Blauw theaterproducties wederom een speciale hommage

ZONDAG 23 JULI
WATERKANT PODIUM - NELSON MANDELAPARK
Amsterdam Zuidoost
De Roze Zondag ip Kwakoe is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste black gay evenement van Europa.
Kwaku Roze Zondag is één van de meest extravagante dagen
op het festival.

schap in Zuid-Afrika. Haar fotoseries analyseren en becommentariëren op gevoelige en vaak geestige wijze stigmatiserende representaties van de zwarte lesbische vrouw.

ZATERDAG 29 JULI
VG DE GOOYER – Von Zesenstraat 298
.
11:00 – 13:30 uur
.
PRIDE EDITIE BRUNCH voor mensen met een verstandelijke ZONDAG 6 AUGUSTUS
beperking die LHBT zijn en iedereen die hier verwantschap AUDITORIUM JOODS HISTORISCH MUSEUM
.
mee heeft.
Nieuwe Amstelstraat 1
.
14:30 – 16:00 uur
.
Gezellig met elkaar een brunch maken en samen nutti- FILM: SUITED
gen. Wij gaan salades maken, gevulde eieren, sandwiches,
pannenkoekjes en dergelijke. Jij kan je opgeven bij onderDeze documentaire, geproduceerd door Lena Dunham,
staande personen. Geef je snel op want wij hebben een be- gaat over Bindle & Keep, een kleermakersbedrijf in Brooklyn
perkte ruimte voor maximaal 20 personen.
(New York). Oprichter Daniel Friedman werd joods-orthodox
Deelname kost 3,60 pp, te betalen bij aanvang.
opgevoed, opgeleid tot architect en maakt nu maatpakken die
Bel: 020-4626724 en vraag naar Linda Pitters of Hans Fransen. zeer gewaardeerd worden door de LGBTQ-gemeenschap. De
persoonlijke wensen en drijfveren van de klant vormen het
uitgangspunt voor het perfecte pak. Aan de hand van de levensverhalen van uiteenlopende klanten toont ‘Suited’ op een
moderne en verhelderende wijze de zoektocht naar geluk en
erkenning met als belangrijke boodschap dat niemand gelijk is.

Deze zomer haalt het Stedelijk Museum de jonge ZuidAfrikaanse fotograaf Zanele Muholi naar Amsterdam.
Muholi is een betrokken fotograaf en visueel activist. In
haar werk onderzoekt, documenteert en verbeeldt zij de zwarte LGBTQI identiteit in het hedendaagse Zuid-Afrika.
Opening vrijdag 7 juli, 20.00 uur met poëzievoordracht
door Phila Mbanjwa & performance van Annalyzer
In het Stedelijk zal een selectie te zien zijn uit Faces
and Phases (2006 – heden), een serie krachtige, ontroerende en indringende
portretten
van vrouwen uit de lesbische gemeenschap in
haar land, uit de serie
Brave Beauties, over
transgenders, en uit haar
meest recente serie
Somnyama Ngonyama
(Hail, the Dark Lioness),
waarin zij zelf figureert.
Muholi fotografeert vanuit een ‘insider positie’
de zwarte lesbische en
transgender
gemeen-

Toegang: Gratis op vertoon van uw entreebewijs voor het
Joods Cultureel Kwartier
.
Aanmelden: Mail naar evenementen@jck.nl

