Vanaf 1983 zette hij zich in voor het Homomonument,
dat heel actueel 30 jaar geleden werd onthuld (5 september 1987).
Voor dat je het weet is de vakantietijd alweer (bijna)
voorbij. Pride Amsterdam ligt alweer 3 weken achter
ons, en de after party in de vorm van Hartjesdag kan
ook weer in de boeken worden bijgeschreven.
Voor het nieuwe seizoen staan er weer veel interessante zaken op de rol. Binnenkort gaat een documentaire
over het Homomonument van start, op 5 september
aanstaande is deze echter al te zien op het eerder genoemde monument. Amsterdams eigen… gratis en voor
niets! Zie ook pagina 2

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.

Verder is er weer veel filmnieuws, maar ook kunst en Het valt Bob ook op, dat je weinig homoseksualiteit in
cultuur. Daarnaast besteden wij aandacht aan ontmoe- de openbaarheid ziet, bijvoorbeeld op straat. Het aantal
tingen voor LHBT-ers met een beperking.
homo-uitgaansgelegenheden is verminderd en er zijn
Deze print uitvoering is maar een klein deel van de minder homo-organisaties en actiegroepen actief. Dat is
agenda, het meest actuele nieuws staat natuurlijk op zorgelijk, want er worden homo’s weggepest uit bepaalonze website www.oudrozeagenda.amsterdam
de 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.
ROZE LEVENSKUNST gespreksgroep

Het kan toch niet zo zijn dat de verworvenheden uit de
Nieuwe gesprekspartners - leeftijd onbelangrijk - zijn jaren 80 weer teruggedraaid worden...
van harte welkom bij ons nieuwe seizoen. Allerlei onderwerpen, ervaringen, belevenissen en gedachten van Andere onderwerpen die dit najaar besproken gaan
de enthousiaste deelnemers - vanuit heel Amsterdam worden zijn:
en daar buiten - worden onder leiding van John Brob- 18 september Volwassenen die seksueel omgaan met
bel, humanisticus en voormalig docent aan de Universiteit voor Humanistiek, gedeeld. Vanuit een grote be- jongeren (legaal!) ‘Vader-zoon relaties’
trokkenheid worden verschillende visies besproken. 2 oktober Verslaving, o.a. seks, drugs, alcohol of anWaar nodig ondersteunt men elkaar.
dere vormen van verslaving
16 oktober Ouder worden en uitgaan
Aanmelden via: info@derozepoort.amsterdam
30 oktober Sociale media, hoe ga jij daar mee om?
Wij komen samen op maandag 14:00 – 16:00 uur
(even week) in Het Schouw, IJdoornlaan 755, Amster- 13 november Gast: een auteur (onder voorbehoud)
27 november Film over beschuldiging van misbruik,
dam-Noord.
discussie na afloop
De bijdrage is € 3,00 per keer (voor de consumpties).
De Roze Poort is de gastheer. Wij zijn goed te bereiken 12 december Kan jij jezelf alleen vermaken? Of ben je
met het openbaar vervoer, bus 31, 33 en 245 stoppen alleen en/of eenzaam en hoeft het allemaal niet meer
voor de deur. Bus 32 is op loopafstand. Naast het pand voor jou.
is er betaald parkeren met een gunstig tarief.
19 december In de sfeer van het seizoen, een terugWe starten op maandag 4 september met als gast blik maar ook een vooruitziende geest.
Bob van Schijndel, een Amsterdamse pacifistischsocialist, homoactivist en voormalig gemeenteraadslid.
Spreken deze onderwerpen jou aan, meldt je dan aan
Als raadslid zette hij zich in voor homo's en prostituees.
om aan deze gespreksgroep mee te doen. Meld je aan

DE NIEUWE KERK – Dam
10:00 – 17:00 uur
16 september – 4 februari
WE HAVE A DREAM
Een tentoonstelling over
wereldverbeteraars

HOMOMONUMENT – Westermarkt
DI 5 SEP – 20:30 uur
DOCUMENTAIRE: MONUMENT VAN TROTS

We have a Dream is een tentoonstelling over drie
wereldberoemde personen die grote invloed hadden op
de geschiedenis van de twintigste eeuw: Mahatma
Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Gewone
mensen die uitgroeiden tot leiders van grote bewegingen tegen sociale ongelijkheid en rassendiscriminatie.
Alle drie werden wereldwijde rolmodellen, maar riepen
ook felle kritiek en tegenstand op. Twee van hen werden vermoord om hun opvattingen en activisme.

Het publiek beleeft hun wereld, het onrecht en de
hoop, de grote historische momenten en hun persoonlijke weg daarnaartoe. En de bezoeker ervaart van
dichtbij hoe persoonlijke idealen de wereld kunnen veranderen. Wat waren de kantelmomenten in hun levens? Hoe maakten zij het verschil en waarom inspireren zij nu nog steeds? En: wie zijn de wereldverbeteraars van nu? Een tentoonstelling met een schat aan
Nu, na dertig jaar, is het Homomonument een levend beeld en geluid en van ieder één persoonlijk, iconisch
monument, een plek voor herdenking, manifestatie en voorwerp.
festiviteiten voor lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en iedereen die buiten de hetero-normatieve (Gesloten op 27 september, 25 december en 1 januari)
boot valt.
Foto We have a dream… via Nieuwe Kerk
Op 5 september 1987 schreef Amsterdam geschiedenis. Op een prominente plek in de openbare ruimte,
aan de voet van de Westerkerk, werd een uniek en imposant monument onthuld ‘om homoseksuele mannen
en vrouwen te inspireren en te steunen in hun strijd
tegen ontkenning, onderdrukking en discriminatie.’

ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89
ZA 2 SEP – 19:00 – 22:00 uur
ONTMOETINGSCAFÉ AUTIROZE
Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair gericht op LHBT-ers met autisme. Het
gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. Ook mensen met een andere vorm van neurodiverDocumentaire
Naar aanleiding van drie decennia Homomonument siteit (bijvoorbeeld ADHD) zijn welkom.
maakte regisseur Sebastiaan Kes de documentaire Monument van Trots. De film toont de emancipatiestrijd De focus van de groep en de activiteiten
van de Nederlandse LHBT-beweging in heden en verle- die we organiseren zijn echter gericht op
den, geeft een beeld van de diversiteit van de heden- mensen met autisme.
daagse LHBT-gemeenschap en benadrukt de ononderwww.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/autiroze
broken relevantie van het Homomonument.
Première
Monument van Trots gaat in première op dinsdag 5
september om 20.30 uur op het Homomonument. Dit
gebeurt – in de geest van het monument – in de openlucht en vrij toegankelijk voor iedereen. De presentatie
van de avond is in handen van Dolly Bellefleur en ontwerpster Karin Daan en initiatiefnemer Bob van Schijndel zullen bij de première aanwezig zijn. Stadszender
AT5 zendt de documentaire op 5 september om 21.00
uur uit.

DE GROOTE WEIVER – Industrieweg 1a, 1521 NA
Wormerveer
ZA 16 SEP – 13:00 – 16:00 uur
CAFÉ PRIDE
Café Pride is voor alle LHBT-ers met een
lichamelijke, psychische of verstandelijke
beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Odion organiseert dit Café om LHBT-ers op
een gezellige en veilige manier gelegenheid
Ter gelegenheid van het monument is bij IHLIA tien te bieden gelijkgestemden te ontmoeten,
jaar geleden de gelijknamige tentoonstelling Monument ervaringen uit te wisselen en contacten op
van Trots – met bijbehorende website – ontwikkeld te bouwen.
waarin verschillende mensen zijn geïnterviewd over de
betekenis van het monument in hun leven. Deze expo De Groote Weiver is rolstoel toegankelijk en heeft een
is nu in een nieuw jasje gestoken en aangevuld met invalidentoilet.
nieuwe verhalen.
www.zonderstempel.coc.nl/cafe-pride-2/

www.monumentvantrots.nl
Foto Homomonument An Stalpers via IHLIA

ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89
ZO 17 SEP – 13:00 – 16:00 uur
CAFÉ OKÉ

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a
VR 22 SEP – 20:00 – 23:00 uur
PINK TEA DANCE

Café Oké Amsterdam is een ontmoetingsplaats voor homo’s, lesbiennes, bi’s en
transgenders met een verstandelijke beperking. Onze vrijwilligers bestaan voor
een groot deel uit leden van de doelgroep,
zij zorgen voor een groot deel voor de
unieke sfeer van de bijeenkomsten. Aansluitend aan Café Oké gaan sommige bezoekers met elkaar in de stad eten. Regelmatig gaan groepjes bezoekers met elkaar
iets ondernemen. Berucht zijn de bezoeken aan de Roze Maandag op de Kermis in Tilburg.

LET OP! Andere dag dan je gewend bent!
In samenwerking met Het Open Huis organiseert het dans comité van Roze Stadsdorp Amsterdam een PINK TEA DANCE voor 50+
LHBTQI-ers en wie zich daarbij thuis voelt. Swing lekker
op de muziek van DJ Harry.
Neem je vrienden en vriendinnen mee en kom dansen,
of gewoon lekker kijken en bijpraten. Bereikbaar: met
tram 3, 12, 13 en 14.

Café Oké hanteert geen strikte grenzen voor wie te
slecht of te goed is om een bijeenkomst te bezoeken. Entree: € 4,00 en de drankprijzen zijn laag.
De meeste bezoekers zijn licht verstandelijk gehandiwww.rozestadsdorp.amsterdam
capt maar ook ernstiger en meervoudig gehandicapten
blijken de middagen intensief te beleven. Wij doen een
beroep op vrijwilligers en begeleiders in de instellingen
om mensen die niet zelfstandig kunnen komen, te begeleiden.
PATHÉ TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26-34
DI 5 SEP – 13:00 uur, ook op DO 7 SEP, DI 12 SEP
www.zonderstempel.coc.nl/cafe-oke-coc-amsterdam/
50PLUS BIOS – MOONLIGHT
BUURTHUIS DE HORIZON – Hembrugstraat 156
Elke woensdag 17:30 – 20:30 uur
Q-KITCHEN, eat and meet
Q kitchen heeft een enthousiast team en
zij willen graag de mensen in en om de
LGBTQ gemeenschap bij elkaar te brengen, onder het genot van heerlijke gerechten.
Elke woensdag tussen 17.30 – 20.30 uur,
bent je welkom tijdens onze kooksessies
in buurthuis de Horizon, in Amsterdam West. Mensen
van alle leeftijden en religies zijn van harte welkom om
elkaar te ontmoeten, samen te eten en verhalen uit te
wisselen. Reserveren is niet nodig. Donatie € 5,00
(meer mag natuurlijk altijd!)

De Pathé 50PLUS BIOS is altijd
een gezellig uitje, waarbij speciaal
geselecteerde films worden vertoond op wat rustigere momenten
in de bioscoop. Bovendien ontvangt
u koffie of thee en iets lekkers voor
bij de film. Pathé 50PLUS BIOS kost
slechts € 7,50. De films die getoond
worden zijn niet altijd met een
LHBT-achtergrond, maar gewoon
goedkoper voor 50-plussers.
Moonlight volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de
wereld.

De regie is in handen van Barry Jenkins, die nu dankzij
het aangrijpende drama Moonlight zijn echte doorbraak
Check de Facebook pagina wat er op de bewuste kent. De film is gebaseerd op het ongepubliceerde towoensdag gekookt wordt.
neelstuk ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ van Tarell
Alvin McCraney en is samen met producenten Adele
www.facebook.com/groups/1407788489240645/
Romanski en Brad Pitt omgevormd tot een speelfilm.
ERASMUSHUIS – Noorderven 79, Zaandam
MA 11 SEP – 15:00 uur
DE REGENBOOG SALON
Elke 2e maandag van de maand, voor iedere oudere die jong van hart is en openstaat voor anderen, ongeacht zijn/haar
seksuele voorkeur.

Deze maand zijn er ook nog andere films te zien in de
50Plus Bios, zie hiervoor onze website.
PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15
WO 7 SEP – 21:00 uur
GAY NIGHT: JONATHAN

Een half uur voor aanvang van de film
wordt je ontvangen met een welkomstVanaf 16:30 uur gaat de bar open. Bezoe- drankje. Na de film krijg je één 2 voor
kers van buiten betalen geen entree, en de prijs van 1 drankje in Queers, Taboo
en Lellebel. Je maakt ook elke maand
alle drankjes zijn voor eigen rekening.
kans op één van de door distributeur
beschikbaar gestelde DVD pakketten.

https://www.evean.nl/locaties/erasmushuis

De aantrekkelijke 23-jarige Jonathan
woont samen met zijn vader Burghardt
en tante Martha op hun prachtige fami-

lieboerderij 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 komen 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.

dereen hetzelfde en altijd een verrassing.
Vooraf reserveren is noodzakelijk (in
verband met inkoopkosten), opgave per e
-mail aan: heidikok@yahoo.com.

Na aanmelding krijg je een bevestiging.
Reservering impliceert verplichting tot
Goed gespeeld familiedrama waarin oude geheimen betaling in verband met het non-profit
oogmerk van deze avond. Betaling aan de bar van De
ontrafelt worden.
Groote Weiver.
www.pathe.nl/event/gaynight

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a
VR 8 SEP – 20:30 uur
FILMAVOND DE ZÓCIËTEIT

Kijk voor de titel op de Facebook pagina van LHBT-NH
daar vind je ook aanwijzingen over openbaar vervoer en
dergelijke. Er is genoeg parkeermogelijkheden bij het
pand.

Op deze tweede vrijdag van de maand
www.facebook.com/pg/lhbtnoordholland/events/
organiseert de Zóciëteit een gezellige
filmavond in Het Open Huis.
Ga eens naar deze ontmoetingen toe en
kijk of dit jou aanspreekt. Men heeft op EYEWITNESS op OUT TV
een andere vrijdagavond een open podi- Vanaf VR 1 SEP - 21:35 uur
um, maar een lezing of gewoon lekker
borrelen bestaat ook tot de mogelijkheden.
Noorse
thrillerserie
over twee jongens die
getuigen zijn van een
Daarnaast heeft de Zociëteit diverse clubs.
moord. Op een avond
hebben de tieners Phiwww.zocieteit.nl
lip en Henning een geheim afspraakje in een
HET KETELHUIS – Pazzanistraat 4
vervallen keet bij een
WO 13 SEP – 21:15 uur
zandgroeve. Terwijl zij
GAY FILM NIGHT: DIE MITTE DER WELT
van elkaars gezelschap
genieten, worden ze
Heerlijke film waarin de verliefdheden, ongewild getuige van
onzekerheden en verlangens van het op- een gruwelijke moordgroeien op frisse wijze worden getoond, partij. Ze besluiten aan
gekruid met een dosis kitsch en met een
niemand te vertellen wat ze hebben
zeer aanstekelijke cast.
gezien, omdat ze bang zijn dat iemand erachter zal komen dat zij
samen iets hebben. Hoe lang zullen
Phil woont met zijn tweelingzus Diane en
de twee ooggetuigen hun geheimen
hun moeder in een klein plaatsje. Ze zijn
kunnen bewaren?
de buitenbeentjes van het dorp. Niet eens
Deze serie is te zien op de voldoordat Phil homo is, dat is in elk geval in
gende kanalen: KPN 77, TELFORT
hun gezin geen enkel probleem en ook
77, XS4ALL 77, ZIGGO 129, CAIniet voor zijn beste vriendin Kat. Maar
WAY 134, T-MOBILE 297, DELTA 365, FIBER 297
zijn moeders vrije leven valt niet bij iedereen in goede
aarde. Als het schooljaar aanbreekt komt een nieuwe
jongen in de klas, de knappe en atletische Nicolas…
HET GEHEIM VAN DE MEESTER
Gebaseerd op een bekroonde roman is dit een heerlijke Vanaf DI 5 SEP - 21:20 uur NPO 2
film waarin de verliefdheden, onzekerheden en verlanHet geheim van de Meester start op 5 en 6 sepgens van het opgroeien op frisse wijze worden getoond, tember met een tweeluik over een opmerkelijk
gekruid met een dosis kitsch en met een zeer aansteke- duo werk van Vincent van Gogh. Na Van Gogh
storten Jasper en zijn team zich op de reconstruclijke cast.
ties van schilderijen van Frans Hals, Breitner,
Rembrandt, Rubens, Willink, Fabritius en Monet!
www.ketelhuis.nl
DE GROOTE WEIVER – Industrieweg 1a, 1521 NA
Wormerveer
WO 27 SEP – 18:00 – 23:00 uur
ROZE FILM en DINER
Voor 12,50 een twee gangen diner en film kijken
(exclusief drankjes). Het is altijd een film die leuk is
voor elke letter binnen de LHBT-gemeenschap, althans
dat proberen we zoveel mogelijk. Het diner is voor ie-

In 1886 schilderde Vincent van Gogh op de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen een klassieke pose van twee worstelaars. Het werk was in de
ogen van zijn docent onder de maat; hij werd teruggeplaatst van de schildercursus naar de tekenklas. Van
Gogh vertrok met het doek naar zijn broer Theo in Parijs en gebruikte het als ondergrond voor een nieuw
schilderij: 'het Stilleven met Akkerbloemen en Rozen'.
Het team van Het geheim van de Meester reconstrueert
beide schilderijen en reizen in het spoor van Van Gogh
naar Parijs. Deze, en meer bijzondere verhalen, komen

naar Parijs. Deze, en meer bijzondere verhalen, komen 'De Worstelaars' naar Parijs. Terwijl Charlotte in een
in het nieuwe seizoen van Het geheim van de Meester prachtig Frans atelier werkt aan het 'Stilleven met Akopnieuw tot leven.
kerbloemen en Rozen', bezoekt Jasper onder meer een
hele oude verfwinkel en stuit hij op een originele brief
Acht meesterwerken
van Van Gogh. Ondertussen buigt Michel van de Laar
Na vijf weken is het moment van de waarheid daar: het zich in Nederland over het verouderingsproces van het
originele schilderij én de reconstructie hangen naast schilderij.
elkaar op zaal in het museum en de desbetreffende museumdirecteur beantwoordt die ene, prangende vraag: TV
is het team er in geslaagd om het geheim van de mees- Aflevering één is een tweeluik:
ter te ontrafelen?................................................... dinsdag 5 september 21.20 uur - NPO 2. Deel 2 is op
woensdag 6 september 21.20 uur - NPO 2 te zien.
Teamleider Jasper Krabbé, kunstschilder Charlotte Caspers, restaurator Michel van de Laar, professor en materiaaldeskundige Joris Dik en timmerman Berd Vis- De overige afleveringen zijn te zien op dinsdag om
21:20 uur op NPO 2.
scher werken, in volgorde van afleveringen, aan:
Vincent van Gogh - De Worstelaars / Stilleven met
Akkerbloemen en Rozen………………………………………………….
Frans Hals - Portret van Jacob Hendriksz Zaffius ……….
George Hendrik Breitner - Meisje in witte kimono ...
Rembrandt – Jeremia treurend over de verwoesting
van Jeruzalem …………………………………………………………………
Peter Paul Rubens - Minerva overwint de onwetendheid
Carel Willink - Wilma ……………………………………………………
Carel Fabritius - ’t Puttertje ……………………………………….
Claude Monet - Gezicht op de Prins Hendrikkade en de
Kromme Waal in Amsterdam
Bijzondere verhalen
Achter ieder meesterwerk schuilt een bijzonder verhaal.
Zo ontdekte restaurator en teamlid Michel van de Laar
tijdens een eerdere restauratie van 'Jeremia treurend
over de verwoesting van Jeruzalem' van Rembrandt van
Rijn dat er iets bijzonders verborgen ligt in de verf: een
haar van Rembrandt. Ook in de reconstructie wordt een
haar teruggeplaatst. En niet zomaar een haar; een
spannende
zoektocht leidt naar een
afstammeling van
Rembrandt. Daarnaast
staat
het
team voor een ongebruikelijke
opdracht; Van de putjes in het schilderij
'’t Puttertje' van
Fabritius wordt vermoed dat deze zijn
ontstaan door de
enorme kracht van
de
ontploffingen
tijdens de Delftse
Donderslag, waarbij de schilder zelf
het leven liet. En
dus zit er niks anders op dan ook de
reconstructie aan een ontploffing bloot te stellen…

Lesbische films op NETFLIX
Als je goed zoekt zijn er
best veel lesbische films
en series op Netflix te
vinden. Vooral in de Netflix Original series komen er
vaak één of meerdere lesbische personages voor. Om
het zoeken een beetje makkelijker te maken voor je
hebben we een aantal lesbische films en series op Netflix op een rijtje gezet.
Imagine me and you
Imagine me and you is de enige ‘klassieke’ lesbische
film die iedereen wel kent en die je op Netflix vindt.
Rachel gaat trouwen met Heck, maar tijdens de bruiloft
leert ze bloemiste
Luce kennen. Rachel kan Luce na
één blik al niet
meer uit haar gedachte zetten. Blijft
Rachel bij Heck of
gaat ze er vandoor
met Luce?

Nieuwe technieken en archieven
De nieuwste, meest innovatieve technieken worden ingezet om de acht te reconstrueren meesterwerken uit
dit seizoen te onderzoeken, maar het team duikt ook in
archieven en bezoekt historische plekken in onder andere Londen, Cambridge, Parijs en Giverny.

Anatomy of a Love Seen
Anatomy of a Love
Seen gaat over de
actrices Zoe en Mal
die tijdens het opnemen van een film (met een sensuele liefdesscène) op
slag verliefd op elkaar worden. Een tijdje gaat het goed,
maar dan laat Mal plotseling niks meer van zich horen.
Pas als de producent van de film de crew bij elkaar
roept zien ze elkaar weer. En wat blijkt: ze moeten de
sensuele liefdesscène opnieuw opnemen…

Tweeluik De Worstelaars / Stilleven met Akkerbloemen en Rozen
In het eerste deel van het tweeluik stort het team zich
op de reconstructie van De Worstelaars. Het enige onderzoeksmateriaal dat voor handen is, zijn vage zwartwit scans. Jasper gaat op zoek naar schilderijen die in
dezelfde periode op de Academie zijn gemaakt; zijn
daar dezelfde modellen terug te vinden? Kunstschilder
Charlotte Caspers en teamleider Jasper Krabbé vertrekken in deel twee net als Van Gogh met hun versie van

Kiss Me
Kiss Me is een Zweedse film die gaat over Frida en Mia
die elkaar leren elkaar doordat de vader van Mia gaat
trouwen met de moeder van Frida. Mia is op dat moment samen met Tim, haar verloofde. Maar tijdens een
weekendje weg valt Mia als een blok voor Frida. Het
verhaal wordt eerlijk en realistisch verteld en heeft ge-

noeg diepgang. Een echte aanrader!

ken word met straatfotografie en muziek te combineren
tracht Sleepy the Poet een kunstervaring te creëren.
Floating!
Met gevoel voor komedie en een waardering voor de
De Duits gesproken filmhuisfilm Floating! gaat over een sleur van het gewone leven, worden alledaagse movrijgezellenweekend. Katha en Jana zijn al jaren samen menten verwerkt in 13 kunstwerken. ………………………..
en staan op het punt om te trouwen. Daarom heeft de
een een vrijgezellenfeest thuis en de ander een op een Samen vormen zij een verhaal, wat zich chronologisch
groot vlot in een meer. De twee hebben ook een kin- afspeelt op één dag. Zo wordt er koffiegedronken in de
derwens. En om het allemaal wat ingewikkelder te ma- ochtend en komen er ’s middags dagdromen voorbij.
ken is ook de aanstaande zaaddonor aanwezig op het Uiteraard wordt er digitaal geflirt in de avond en wordt
feestje.
er ’s nachts veel te diep het glaasje gekeken.
Vind jij de keuze op Netflix soms ook
nogal beperkt? Dat komt, omdat je alleen films en series te zien krijgt die aansluiten bij je voorkeuren. Daardoor blijft
een heleboel content voor jou verborgen,
tenzij je op de exacte titel zoekt. Gelukkig
zijn er codes die het complete Netflixbestand zichtbaar maken.
Het werkt als volgt: Elke Netflix-pagina heeft een unieke code die volgt na de URL:
http://www.netflix.com/browse/genre/
De pagina ‘Thrillers’ heeft bijvoorbeeld code ‘8933’,
‘Films met Eddie Murphy’ vind je onder code ‘1785’ en
‘Nederlandse Films’ hebben de code ‘10606’.
Alle films, series en documentaires zijn zo in categorieën opgedeeld. Met een lijst van alle codes kun je dus
eindeloos rondstruinen in de gigantische videotheek van
Netflix. Dus vul het nummer, zonder aanhalingstekens
in achter de URL.
Gay & Lesbian Movies ‘5977’,
Gay & Lesbian Comedies ‘7120’,
Gay & Lesbian Dramas ‘500’,
Romantic Gay & Lesbian Movies ‘3329’,
Foreign Gay & Lesbian Movies ‘8243’,
Gay & Lesbian Documentaries ‘4720’ en
Gay & Lesbian TV Shows ‘65263’.
Veel kijkplezier!

GO GALLERY – Marnixstraat 127
The Wake Up

‘The Wake Up’ is ontstaan uit de samenwerking met
fotograaf Jeroen Tissen (1984) en hip-hopproducer Boy
Wonder (1986). ……………………………………………………………...
Tijdens ‘The Wake Up’ expositie in de GO Gallery is het
mogelijk om ieder moment multidisciplinair te beleven.
Bij de foto’s hangen koptelefoons, zodat men kan luisteren naar de gedichten en de begeleidende muziek
terwijl de foto’s worden bekeken.
Sleepy
the
Poet is een
Amsterdamse
spoken
word
artiest en ervaren performer
met een passie
voor verhalen.
Sinds 2009 is
hij vaak te zien
is geweest op verschillende podia. Hij heeft meerdere
malen opgetreden in het voorprogramma van de standup comedy show Da Bounce in de theaterfabriek te Amsterdam en in het Theater Zuidplein te Rotterdam. Ook
was hij vaker te zien bij de poëzieavond Cinnamon
Wednesdays in Bitterzoet en op het Black Magic Woman
Festival in het Bijlmerpark theater. Vorig jaar is een van
zijn werken in de Grote Amsterdamse Kunstkalender
2016 gepubliceerd.
‘The Wake Up’ wordt ook als boek uitgegeven en zal
tijdens de expositie in beperkte oplage beschikbaar zijn
voor €25,-. Deze hardcover bevat alle gedichten, fotografie en exclusieve achtergrondinformatie over de totstandkoming van het project, tevens is er een speciale
USB-card toegevoegd waar alle muziek op staat.
Naast het boek zullen ook de foto’s in gelimiteerde oplage te koop zijn.
De expositie is te zien t/m 30 september 2017

Vanaf 26 augustus presenteert Sleepy the Poet (1986)
zijn langverwachte kunstproject ‘The Wake Up’ in de GO
Gallery te Amsterdam.
De GO Gallery is geopend van woensdag t/m zaterdag,
van 12:00 t/m 18:00, en op afspraak.
Dit project is zijn officiële debuut en wordt ondersteund
door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Door spo- www.gogallery.nl/
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dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur
Werelderfgoed Podium in De Bazel

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. Bus 61, 69 en 269 stoppen in de buurt
en er is gratis parkeren voor de deur.

Nederland heeft tien
door UNESCO erkende
werelderfgoederen, die tot
leven
worden
gebracht in het Werelderfgoed Podium. Het
Wereld-erfgoed Podium is gevestigd in het monumentale gebouw De Bazel.
Het is tevens het informatie-centrum voor Grachtengor- ROZE KOFFIE INLOOP
del Amsterdam Wereld-erfgoed, dat sinds 2010 op de
UNESCO
Wereld-erfgoedlijst
staat.
…………………. Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het
Welke plekken zijn Wereld-erfgoed? Wat maakt ze prettig gevoelsgenouniek voor nu en later? Hoe komt een plek op de Wereld-erfgoedlijst? En welke voordelen en verplichtingen ten uit uw eigen
brengt dit met zich mee? Op deze en veel andere vra- stadsdeel en (wijde)
gen geeft het Wereld-erfgoed Podium antwoord. omgeving te ontmoe………………………………………………….
ten? Wilt u uw kennisIn een permanente tentoonstelling is te zien, horen en senkring uitbreiden?
lezen welke UNESCO Wereld-erfgoederen in Nederland Dan bent u welkom bij
te vinden zijn, en wat hen zo onderscheidend maakt.
Ook kom je meer te weten over UNESCO Wereld- de Roze Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welkom!
erfgoed in het algemeen en over de bijna 1.000 plekken
die wereldwijd op de Wereld-erfgoedlijst staan. Van alle Wij vragen geen geld voor de koffie, maar een bijdrage
Nederlandse wereld-erfgoederen laten we bijzondere
voorwerpen zien, zoals een 16e eeuwse passer voor de in de bus van het ‘Bitterballenfonds’ wordt altijd op prijs
Grachtengordel Amsterdam en een door Gerrit Rietveld gesteld.
ontworpen
Divantafeltje.
……………………………………
Elke Nederlands Werelderfgoed heeft een eigen poster
met veel achtergrondinformatie, dat gratis meegenomen kan worden. Vanuit het Werelderfgoed Podium
starten regelmatig rondleidingen, lezingen en andere
activiteiten. ……………………….
Als je dan toch in het Stadsarchief bent bezoek
dan ook de Schatkamer.

DINSDAG 12 + 26 september
DE VENSER
Berthold Brechtstraat 1
10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – ZUIDOOST

WOENSDAG 13 + 27 september
in Amsterdam is HET SCHOUW
maart 2017. De
zien in 12 verha- Dollardplein 1
deposit. …………
10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – NIEUWENDAM
Ook is er een selectie foto's te bewonderen van bekende fotografen, van onder anderen Jacob Olie, George
Breitner, Bernard Eilers, Wim van der Linden en Cor DONDERDAG 14 + 28 september
Jaring. ………………………………….
ONTMOETINGSCENTRUM DE KEYZER
Czaar Peterstraat 12
DO 14 SEP – 10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – CENTRUM/OOST
De Schatkamer van het Stadsarchief
opnieuw ingericht, te zien vanaf 10
geschiedenis van Amsterdam is nu te
len, achter de kluisdeuren van de safe

IEDERE DINSDAG
DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185
10:00 – 12:00 uur
‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND
Een gezellige koffie ochtend voor roze senioren.
IEDERE DONDERDAG

VROUW EN VAART
President Allendelaan 733
10:30 – 12:00 uur

DONDERDAG 21 september
DE POORT
Hugo de Grootkade 20
DO 21 SEP – 10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – OUD WEST
VRIJDAG 22 september
FLESSEMAN – Nieuwmarkt 77
14:00 – 16:00 uur
ROZE KOFFIE / THEE INLOOP – CENTRUM
met entertainment

DINSDAG 26 september
D’OUDE RAAI – Ferdinand Bolstraat 321
DI 26 SEP – 10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – DE PIJP

nemen en tonen!
Bestel je kaarten via de link op de website van Luna.
www.lunalunettes.com
CASABLANCA VARIÉTÉ - Zeedijk 24

Luna Lunettes presenteert de 4 seizoenen
Op zaterdag 16 september is dat HERFST
Herfst... terugblikken, verstillen en verheugen op het
nieuwe theater- en dansseizoen.
Een mooi moment
om op deze vooravond van de start
van de astronomische herfst te komen genieten van
de reprise van de
Roaring Twenties van het Drijvend Theater, liedjes van
heinde en verre én bal na.

Iedere 2e maandagavond van de maand
Surinaamse avond met Tante P
Wisselend menu voor slechts € 17,00
Met een flamboyant optreden van de Surinaamse diva
Tante P
Dinsdagavond
Buurtdiner 3 gangen diner € 15,00 …………………
Hansje Ravesteijn Angelique Hest met Boulevard
of Broken Hearts
Woensdagavond
Marlene Extralarge; een dans op de vulkaan, gelardeerd met spitse monologen en improvisatie met het
publiek.
Molly
Strychnine,
live
zingende
trava-ster
Verder een wisselend programma (diverse artiesten).

Een avondje uit als in een nachtclub: Variété, zitjes,
loungebank, betaalbare drankjes, dansvloer, entourage Donderdagavond
en kostuums in stijl, dansmuziek én een hartelijk wel- Mario Magic een verrassenkom voor iedereen.
de animatie en komisch goochelen. Winnaar goochelconCeremoniemeesteres Luna Lunettes presenteert:
cours 2005. Ook extra tafel
DirQ, de dirigent die elke keer weer een toontje hoger magic aan tafel op aanzingt.
vraag.
Hansje Ravesteijn, een legende in binnen- en buitenland met een ondoorgrondelijk repertoire.
Vrijdagavond
Don Pasquale, de performer die ons telkenmale ver- Lady Charity. De roep naar
rast met zoetgevooisde zang en (on)aantrekkelijke saamhorigheid wordt steeds
acts.
luider en luider. De ene week
Stephan Metzlar-Rudolph, de man achter de scher- brengen zij hun show "Los
men gaat met de voeten van de vloer en ook het podi- Zand", hierin bieden Elzeum op.
mieke en Anna Bettina door
Pia Vapeur, de vrouw met de baard, met Lieder & middel van zang, dans en
Chansons die je kippenvel bezorgen.
groepscoaching de helpende
Carolina Deelen, coacht en trompettert is ook van de hand om mensen dichter tot elkaar te brengen!
partij.
De andere week kijk je naar hun show ‘Mokums
Mariet Sieffers, MacSiersFotographie, haakt aan, flitst Blond’, met een gezellige Jordanese show met 2 echte
en legt vast.
Mokumse moeders Tonny en Conny.
Muziekcentrum VOLTA - Houtmankade 336
Zaal open: 20:00 uur.
Show: 20:30 – 21:30 uur.
Bal en meer: na 21.30 uur.
Einde: 23.45 uur (en vergeet uw glazen muiltje niet).
Kaarten verkrijgbaar aan de deur: € 15,00
Maar in de voorverkoop: € 12,50
Pas65, Stadspas, Studentenkaart, CJP € 10,00
Vergeet, op 16 september, bij binnenkomst je kaart
niet, dus Pas65, Stadspas, Studentenkaart of CJP mee-

Zaterdagavond
Iedere week een ander programma, bel Astrid voor info.
Zondag en maandagavond …………………………….
Op zondag en maandagavond zijn zij gesloten. Bij 10
personen of meer gaan zij open en kan er gereserveerd
worden en dan is er ook een show mogelijk.
Voor reserveringen en meer info bel Astrid: 065107 1252

