IHLIA—Oosterdok 143
PRINCESSES OF SHEBA AT NIGHT
t/m 18 maart
Een selectie van portretten uit het documentaire fotoproject
‘Princesses of Sheba at Night’ vertelt het verhaal van zes jonge
homoseksuelen in Marseille. Ieder heeft zijn eigen bijzondere
geschiedenis, maar zij vinden elkaar in het gemeenschappelijke verlangen om zich als homoseksueel en cross dresser te
uiten. Zonder het verbale en lichamelijke geweld waarmee ze
afzonderlijk wel te maken krijgen.
Dus komen ze ’s nachts
bij elkaar en maken zich
klaar om uit te gaan.
Prachtig aangekleed en
op hun high heels flaneren ‘the girls’ – zoals ze
zichzelf noemen – als
prinsessen door de straten van Marseille. Samen
voelen ze zich sterker en
moediger en maken hun
droom waar. Van de
groep van twaalf, waar
de zes deel van uitmaken, komen de meeste
uit
Maghreb-landen.
Sommigen van hen groeiden op in Frankrijk, maar
allemaal hebben ze een
moslimachtergrond.
Deze moedige jonge
mensen kiezen ervoor
om in deze fotoserie hun mannelijke en vrouwelijke identiteiten te laten zien. Zij vertellen hun verhaal met trots, zachtheid
en eerlijkheid; zij delen hun leven, hun angsten en plezier, hun
verlangens en hun dromen voor de toekomst.

Zijn werken zetten je aan het denken en maken je bewust van
je eigen vooroordelen. Hij toont ongemakkelijke situaties
waarin je zelf je weg moet zoeken, overgeleverd aan je eigen,
plaatsvervangende gêne of verbazing.
Jesper Just stelt voor elke filminstallatie een grote filmproductie samen met getrainde acteurs en een professionele crew
voor camera, licht en geluid. Hij maakt gebruik van een cinematografische taal die doet denken aan grote bioscoopfilms:
een uitgekiend gebruik van licht, opmerkelijke veranderingen
in perspectief en mise-en-scène in majestueuze tableaux vivants, precies gekadreerde beelden en vloeiende camerabewegingen. Dit alles wendt Just aan om bijzondere filminstallaties te creëren.
Hij kiest vaak voor verschillende schermen waar de bezoeker
tussendoor beweegt. Regelmatig maakt hij gebruik van extreme maten, zoals projecties van 25 meter breedte. Ook vormen
complexe geluidsontwerpen en radicale ingrepen in de bestaande architectuur een wezenlijk onderdeel van zijn werk.
Voor EYE heeft Just een installatie ontwikkeld die reageert op
de karakteristieke eigenschappen van de eigenzinnige architectuur van het museumgebouw.

De fotoserie is gemaakt door fotografenkoppel Jean- De tentoonstelling gaat vergezeld van een programma van
Christophe Husson en Delphine Gubert die afwisselend in Pa- films, talks en events in de filmzalen van EYE.
rijs en Amsterdam werkzaam zijn.

EYE Filmmuseum—IJpromenade 1
JESPER JUST
t/m 11 maart
EYE presenteert een tentoonstelling rond de Deense kunstenaar Jesper Just (Kopenhagen, 1974). Just heeft internationaal
furore gemaakt met cinematografische werken waarin hij gender, verlangen, relaties en identiteit onderzoekt in een geraffineerde beeldtaal. In de tentoonstelling in EYE staan Justs grote
ruimtelijke filminstallaties centraal.
Just stelt in zijn werken stereotypes aan de kaak, zoals die in
de relaties tussen man en vrouw en in gedragsregels voor
mensen in de openbare ruimte zijn geslopen. Op subtiele wijze, soms humoristisch, soms surrealistisch, levert Just kritiek
op vaste rolpatronen.

VONDEL CS - MediaCafé—Vondelpark 3
DENIZ FEHMI—Mode vanuit mijn ogen
t/m 8 februarI
Deniz Fehmi Demirezen werkt als grafisch ontwerper en illustrator. Zijn grote passie voor het oogstrelende MiddenOosten vertaalt hij op een minimalistische wijze. VondelCS
biedt Deniz Fehmi podium om zijn illustraties van zijn modeinterpretatie te tonen aan het publiek.
Vandaag de dag heeft hij zijn smaak weten te ontwikkelen en
neemt hij de kijker graag mee in zijn werk waar juist minimalisme de boventoon voert. ‘’De kijker zal zijn fantasie meer in
moeten zetten bij de beleving van de tentoongestelde stukken’’. Deniz neemt de toeschouwer mee in zijn perspectief op
de moderne samenleving en laat zien hoe hij zijn romantische

kijk vertaalt naar de hedendaagse maatschappij.
Binnen het werk van Deniz wordt gespeeld met vlakken die
dienen als suggestieve herkenningspunten, because minimalism it is. Simpele lijnen
vormen de contouren
en met hier en daar
een ingekleurd vlak,
laat je de rest aan je
verbeelding over. Zo
prikkelt een wandeling
door de expositieruimte je fantasie en wie
weet doe je nog wat
inspiratie op voor je
eigen kledingkast. Of
voor je kale muur. Het
is immers mode-kunst!
Tijdens deze solotentoonstelling ‘Mode vanuit mijn ogen’ is het
werk te zien dat hij in
de aanloop naar 2018
gemaakt heeft.
Stap tussen 9 januari en
8 februari het MediaCafé binnen en waan je in een mix van mode en kunst.

Kunstuitleen | Galerie Beeldend Gesproken
Hannie Dankbaarpassage 23 (De Hallen)
MONIEK SPAANS—Droomstad
t/m 15 maart

een uitkijktoren opgenomen. Bij die toren staat in het Latijn
geschreven: Ascensus per cocleam ad universa super inspicienda; met de trap naar boven, om over de wereld uit te kunnen kijken. De toren als symbool van overbrugging van de afstand tussen hemel een aarde. In de expositie Droomstad lijken boven en beneden onverwacht samen te komen. Het
Kleinste Galerietje was oorspronkelijk een doorgang met een
trap naar het dak; je kunt de ijzeren treden die in de muur
verankerd zijn nog steeds zien.
Tijdens de expositie Droomstad, zijn in kunstuitleen Beeldend
Gesproken de Amsterdammertjes van Moniek Spaans te koop.
Huisjes van aardewerk uitgelicht door een kaarsje: verlichtende cadeautjes voor donkere dagen. Daarnaast is haar boek
‘Het in vergetelheid geraakte koninkrijk van Pablo Swentibold’
in de kunstuitleen verkrijgbaar: prozaschetsen voor volwassenen geïllustreerd met collages, waar ook afbeeldingen van de
Spaans torens in verwerkt zijn.
Moniek Spaans is beeldend kunstenaar en schrijver. Zij exposeert haar werk, installaties vaak bestaand uit samengestelde
materialen zoals aardewerk, lood, hout en koper, graag op
bijzondere locaties.

Architectuurcentrum Amsterdam
Prins Hendrikkade 600
Speed Up Slow Down
Redesigning Amsterdam
t/m 18 februari

In het Kleinste Galerietje van kunstuitleen Beeldend Gesproken is de expositie Droomstad te bezichtigen, een poëtische
fata morgana van huizen en torens. Het betreft werk van Moniek Spaans die zich liet inspireren door historische gebouwen
en plattegronden.
Voor de expositie Droomstad boog Moniek Spaans zich over
de negende-eeuwse plattegrond van de Sankt Gallen kathedraal in Zwitserland. Op deze architectonische tekening is ook

Het afgelopen jaar bracht Architectuurcentrum Amsterdam
meer dan 60 professionals bijeen voor een ambitieuze reeks
ontwerpstudio’s. Onder het motto ‘Versnellen – Vertragen’
onderzochten zij in teams de uitdagingen, beperkingen en
mogelijkheden van zes hotspots in Amsterdam. Het resultaat
is te bezichtigen in de tentoonstelling Speed Up / Slow Down –
Redesigning Amsterdam die op 15 december opent in Architectuurcentrum Amsterdam. De tentoonstelling gaat gepaard
met de lancering van een digitale publicatie die het proces en
de resultaten uitgebreid toelicht.
Van mei tot en met december 2017 fungeerde Architectuurcentrum Amsterdam zesmaal als architectonische denktank-

van de stad. De ontwerpstudio’s zijn niet alleen een middel
om te reageren op de groei(-stuipen) van de stad, maar ook
een pleidooi voor dialoog op het gebied van stadsontwikkeling
en -ontwerp. Ieder team kreeg twee dagen de tijd om te reageren op een opmerkelijk gebied in de stad. Deelnemers zijn
experts vanuit verschillende professionele invalshoeken: van
ontwerper tot corporatie, van kunstenaar tot investeerder.
Door ideeën over en weer te delen ontstaat een frisse blik op
de vraagstukken waar Amsterdam als stad in versnelde ontwikkeling mee worstelt.
De ontwerpstudio’s richten zich op zes onderzoeklocaties die
van bijzondere waarde zijn in het huidige ontwikkelklimaat of
die een buitengewone uitdaging vormen: het Oosterdok, Sloterdijk, Zuidoost, Hamerkwartier, IJburg II en de Zaanstraat.
Elk van deze locaties vertegenwoordigt een specifieke ontwerpvraag. Zo draait het bij IJburg II met name om duurzaamheid en bij Zuidoost om de binding met de rest van de stad. De
resultaten samen laten zich echter bovenal lezen als een pleidooi voor het behoud van de menselijke maat, het creëren van
verbondenheid op verschillende niveaus, het belang van hoogwaardige openbare ruimte en het in standhouden van diversiteit in de stad.
De tentoonstelling biedt een beknopt overzicht van de resultaten. De expositie presenteert een selectie van schetsen, foto’s,
en video’s op tekentafels, zodat het creatieve proces invoelbaar wordt gemaakt. De expositie prikkelt de bezoeker ook om
zelf te reflecteren op de stad. Hoe ontwikkelt deze zich de
komende jaren, en wat is er mogelijk wanneer we zoeken naar
gezamenlijke oplossingen?

twee zwarte revolutionairen en hun avontuurlijke strijd tegen
kolonialisme, racisme en economische ongelijkheid.
Voor de totstandkoming ervan werkte Imara Limon, conservator van het Amsterdam Museum, samen met New Urban Collectives en The Black Archives.

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1
Charlotte Salomon – Leven? of Theater?
t/m 25 maart
In 2017 markeert het
Joods Historisch Museum het honderdste
geboortejaar van kunstenares
Charlotte
Salomon (1917-1943)
met een bijzondere
tentoonstelling gewijd
aan haar artistieke
nalatenschap:
het
kunstwerk Leven? Of
Theater?
Charlotte Salomon was
22 jaar toen ze in december 1938 vanuit
Berlijn als vluchteling
bij haar grootouders in
Zuid-Frankrijk
aankwam. Toen bij het
uitbreken
van
de
Tweede Wereldoorlog haar grootmoeder zelfmoord pleegde,
begon Charlotte aan een ‘totaal waanzinnig project’ om mentaal te overleven. In vele honderden gouaches herschiep ze
haar leven als een geschilderd theaterstuk. Charlotte Salomon
werd in 1943 in Auschwitz vermoord.
Na de Tweede Wereldoorlog vonden haar vader en zijn vrouw
Leven? of Theater? in Zuid-Frankrijk. Zij schonken het in 1971
aan het Joods Historisch Museum. De afgelopen decennia reisden delen van het werk langs musea wereldwijd. Salomons
levenswerk heeft altijd intense reacties opgeroepen bij het
publiek en inspireerde kunstenaars, filmers, schrijvers en choreografen tot eigen creaties.
Het Joods Historisch Museum toont nu voor het eerst het
werk in zijn totaal, ruim 800 gouaches.

Vereniging Ons Suriname
The Black Archives
Micropia—Plantage Kerklaan 38-40
Zeeburgerdijk 19b
Een schimmelige toekomst
Zwart en revolutionair – Het verhaal van
De opstelling geeft een radicaal nieuwe kijk op schimmels en
Hermina en Otto Huiswoud
hun toepassing. Schimmels kunnen hout, leer en zelfs plastic
t/m 24 februari
vervangen. Ontwerper Maurizio Montalti ontwikkelde samen
met wetenschappers van de Universiteit Utrecht een manier
In november 2017 opende de tentoonstelling ‘Zwart en Revoom schimmels te gebruiken als duurzaam materiaal. Micropia,
lutionair: het verhaal van Hermina en Otto Huiswoud’ in Verhet enige microbenmuseum ter wereld, laat de toepassing
eniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam.
hiervan nu voor het eerst aan het grote publiek zien in een
Deze tentoonstelling vertelt de verborgen geschiedenis van

voor vervuilend materiaal.

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1 – Amstelveen
The Aalto Natives by Nathaniel Mellors and
Erkka Nissinen
t/m 25 februari
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst haalt het Finse paviljoen van de recente Biënnale van Venetië naar Nederland. The
Aalto Natives is een installatie met video en animatronics
(bewegende robots) van de Engelse kunstenaar Nathaniel
Mellors (1974, Doncaster) en de Finse kunstenaar Erkka Nissinen (1975, Jyväskylä), en was volgens pers en publiek een van
permanente nieuwe opstelling. Het zijn lampen, vazen, stoe- de hoogtepunten op de Biënnale.
len en zelfs pantoffels, gemaakt van schimmels. De bezoeker
kan Een Schimmelige Toekomst zien, ruiken en zelfs aanraken. Mellors en Nissinen zijn beide geïnteresseerd in hoe satire
artistiek kan worden gebruikt om kritisch naar de wereld van
Ontwerper Maurizio Montalti was al tijdens zijn opleiding aan nu te kijken. Ze tonen met The Aalto Natives aan dat juist hude Design Academy op zoek naar een manier om materiaal te mor en absurdisme in de kunst relevante en effectieve instrumaken dat geen afval oplevert als het product wordt wegge- menten zijn om actuele maatschappelijke vraagstukken aan de
gooid. Schimmels zijn onmisbaar in recycling. In de natuur kaak te stellen.
breken ze organisch materiaal af, door over hun voedsel heen
te groeien. Die groeikracht betekende een kans. Montalti liet
het mycelium (het netwerk van schimmeldraden) door organische voeding verspreiden. Zo ontstaat er een stevig en toch
licht materiaal. Samen met professor Han Wösten, hoogleraar
microbiologie aan de Universiteit Utrecht (UU), ontwikkelde
hij een methode om schimmels op gecontroleerde wijze door
allerlei soorten materiaal te laten groeien. Met behulp van een
mal zijn er verschillende vormen mee te maken.
Een van de schimmelsoorten die wordt gebruikt kent iedereen: de oesterzwam (Pleutorus ostreatus). Oesterzwammen
eten graag dood plantenmateriaal. Wanneer je de oesterzwam
‘voert’ met agrarisch materiaal, zoals houtsnippers of stro,
groeien de schimmeldraden hier doorheen en binden de vezels aan elkaar. Zo vormt de schimmel een 100% natuurlijke
lijm. In Micropia zijn een aantal gebruiksvoorwerpen te zien
die gemaakt zijn met schimmels. Van een lichtgewicht stoel en
waterdichte vaas tot een doorschijnende lampenkap. Een
mooi voorbeeld van Natura Artis Magistra: de natuur is de
leermeesteres van de kunst en wetenschap.
Montalti hield de producten in de opstelling bewust ruw en
onafgewerkt. Hij wilde als designer niet te veel zijn eigen
stempel op het ontwerp drukken, maar de schimmels hun
werk laten doen. “Zij zijn de dansers, ik ben slechts de choreograaf.”

The Aalto Natives is een totaalinstallatie waarin Nissinens intuïtieve, do-it-yourself-benadering van digitale beeldproductie
en opzettelijk-naïeve muzikaliteit een vonkende verhouding
aangaan met Mellors’ erudiet-absurdistische videowerk en
ervaring met animatronics. Actuele onderwerpen als nationalisme, kolonialisme, xenofobie en religieuze twisten worden
aan de kaak gesteld door middel van een absurdistischsatirisch verhaal over twee goddelijke figuren: de intuïtiefintelligente Geb (een groot, pratend ei), en zijn naïef-rationele
zoon Atum (een pratende kartonnen doos).

Als platform brengt Micropia belanghebbenden op het gebied
van microbiologie samen. Als museum blijft Micropia nieuwe
toepassingen tonen. In Micropia kun je het mycelium zien,
ruiken en bevoelen. De producten zijn 100% natuurlijk en volledig biologisch afbreekbaar. Omdat ze van voornamelijk agrarisch afval worden gemaakt, passen ze perfect binnen de circulaire economie. Als vervanger voor hout, rubber, papier en
zelfs plastic zijn schimmelproducten een duurzaam alternatief

De juichende ontvangst van de installatie tijdens de Venetië
Biënnale bij pers en publiek, toonde dan ook aan dat vorm en
inhoud internationaal werd herkend, gewaardeerd en uitgedragen. De dagelijkse rijen voor The Aalto Natives leken bovendien aan te geven dat er ook onder het publiek behoefte
was om humor een plaats in de kunst te geven. Frieze schreef:
“As we piggyback on Geb and Atum’s fact-finding mission, we
meet a puppet psychologist, an eye-eating snake, and an esca-

ping testicle, and much more, but there is sense in the senseless, as there so often is”. De verhaallijnen over nationalisme
en kolonialisme haken bovendien naadloos aan bij een internationaal debat dat ook in Nederland op het scherpst van de
snede wordt gevoerd.

KOFFIETIJD IN AMSTERDAM
Kom gezellig bijpraten met gevoelsgenoten
onder het genot van een kopje koffie of
thee. Even weg uit het alledaagse...

The Aalto Natives is ook en vooral een overweldigende zintuigIEDERE DINSDAG
lijke totaalervaring. De bezoeker wordt ondergedompeld in
VAN 10 tot 12 uur
een visueel spektakel, waarin de kunstenaars op een vernieuwende manier hebben nagedacht over het samengaan van DE RIETVINCK
VINKENSTRAAST 185 (bij het Haarlemmerplein)
animatronics, video, licht en geluid.

IEDERE DONDERDAG

Huis Marseille, Museum voor Fotografie
VAN 10:30 tot 12 uur
Keizersgracht 401
VROUW EN VAART (Alleen voor vrouwen)
Eddo Hartmann – Setting the Stage: Pyong- PRESIDENT ALLENDELAAN 733 (in Osdorp)
yang, North Korea, Part 2
OP WOENSDAG IN DE ONEVEN WEKEN
t/m 4 maart
VAN 10 tot 12 uur

In het voorjaar van 2015 liet Huis Marseille het eerste deel HET SCHOUW
zien van Eddo Hartmanns project waarin hij probeerde de DOLLARDPLEIN 1 (bij het Buikslotermeerplein)
werkelijkheid van Pyongyang in beeld te brengen. Pyongyang –
de hoofdstad en grootste stad van Noord-Korea – is de beli- DE VENSER
chaming van een concept, de modelstad als themapark, een BERTHOLD BRECHTSTRAAT 1 (bij metro Strandvliet)
stad vol futuristische monumenten die opperste controle uitstralen. Alles wat een buitenstaander te zien krijgt, is streng OP DONDERDAG IN DE ONEVEN WEKEN
gereguleerd.

VAN 10 tot 12 uur
ONTMOETINGSCENTRUM DE KEYZER

CZAAR PETERSTRAAT 12 (bij molen De Funen)

OP DONDERDAG IN DE EVEN WEKEN
VAN 10 tot 12 uur
IN ‘DE ONTMOETING’ VAN DE POORT
HUGO DE GROOTKADE 20 (bij de Raampoort)

OP VRIJDAG IN DE EVEN WEKEN
VAN 14 tot 16 uur
FLESSEMAN
NIEUWMARKT 77 (schuin tegenover de Waag)
Bar open om 15 uur!

In latere bezoeken aan dit land heeft Eddo Hartmann geprobeerd juist de onbekende aspecten van de ideologie te vangen. In dit tweede en afrondende deel van zijn project is Hartmann verder doorgedrongen in het dagelijkse bestaan van de
mensen die in deze geïsoleerde hoek van de wereld wonen.
Met filmmateriaal en 360 graden-video’s maakte hij opnamen
die de toeschouwer de sensatie geven te ervaren hoe het werkelijk kan zijn om dag in dag uit in deze omgeving te moeten
leven. En zich af te vragen of de bewoners van Pyongyang zich
noodgedwongen als auteurs zijn gaan bewegen in het toneelstuk dat om hen heen gebouwd is.

BORRELTIJD IN AMSTERDAM EN OMSTREKEN
WESTSIDE-SLOTERMEER
Burgemeester de Vlugtlaan 125
DO 1 FEB – 20:00 uur
PINK NIEUWWEST BORREL

HET OPEN HUIS
Bilderdijkpark 12a
ZO 25 FEB - 14:00 – 17:00 uur
PINK TEA DANCE

BAR JOOST
Molukkenstraat 33
DO 1 FEB – 20:30 uur
PINK OOST BORREL

ETEN IN AMSTERDAM

HET OPEN HUIS
Bilderdijkpark 12a
VR 2 + 16 FEB – 20:30 uur
DE ZÓCIËTEIT - CULTURELE AVOND
Voor de roze 50+ man
HET REIGERSNEST
Schonerwoerdstraat 4
ZO 4 FEB – 13:30 uur
ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL
RESTAURANT SZMULEWICZ
Bakkersstraat 12
ZO 4 FEB – 14:00 – 17:00 uur
CAFÉ ZILVER
Voor roze 50+ vrouwen
CAFÉ CREA
Nieuwe Achtergracht 170
ZO 4 FEB – 17:00 – 23:00 uur
TWIN PARTIES XXXL AMSTERDAM
Voor roze vrouwen
HOTEL ZUKO
Weesperstraat 105 (6e etage)
DO 8 FEB – 20:00 uur
PINK 1011 BORREL
DE LORZIE
Marktplein 3 – Wormerveer
DO 8 FEB – 20:00 – 23 uur
DE ZAANSE REGENBOOG BORREL
HET BINNENHOF
A.J. Ernststraat 112
DI 13 + 27 FEB – 20:00 uur
HOMOGROEP ZUID
Zie website van Roze Stadsdorp
voor de locatie
DI 20 FEB 17:30 – 19:30 uur
ROZE STADSDORP BORREL
GRAND CAFÉ BLAUW
Ouddiemerlaan 104 - Diemen
WO 21 FEB – 19:30 uur
PINK DIEMEN BORREL

BUURTHUIS DE HORIZON
Hembrugstraat 156
WO 7, 14, 21 + 28 FEB— 17:30 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 u welkom
tijdens onze kooksessies in buurthuis de Horizon, in Amsterdam West. Mensen van alle leeftijden, religies en
belangen zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten,
samen te eten en verhalen uit te wisselen. Reserveren is
niet nodig. Donatie € 5,00
HOOFDKWARTIER
Hoofddorpweg 25
DO 1, 8 + 15 FEB – 17:30 – 19:45 uur
FEMTASTIC SOEP
Femtastic Soep 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 dicht in de buurt. Meld je wel even aan als je
wilt mee-eten. Kosten € 3,50 han@femtasticpink.nl

ETEN IN EIGEN HUIS
Bezoek de website van De Roze Poort Amsterdam voor
handige recepten voor kleine huishoudens.

derozepoort.amsterdam/recepten
Er is ook een uitgebreid archief van eerder
verschenen gerechten.

SAMENWERKEN
De OudRoze Agenda Amsterdam is een samenwerkingsproject van IHLIA, COC Amsterdam, Roze
Stadsdorp en De Roze Poort Amsterdam.
Jouw evenement bij ons op de website of in deze
PDF, stuur je gegevens dan naar:

oudroze.agenda@gmail.com

PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15
WO 31 JAN – 21:00 uur
GAY NIGHT: THE WOUND
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 een van de door Cinemien beschikbaar
gestelde DVD pakketten.
Xolani reist ieder jaar naar het gebied van
zijn stam . Met een aantal andere mannen
gaat hij op weg naar een verlaten berggebied waar dit oude
stamritueel plaatsvindt. Ieder van hen is mentor over een jongen en Xolani heeft de zorg over Kwanda, de enige jongen uit de
groep die afkomstig is uit een welgestelde familie in Johannesburg. De rest komt van het platteland en vindt Kwanda maar een
eigenwijs stadsjongetje.
Gaandeweg de inwijding komt Kwanda erachter dat Xolani verliefd is
op Vija, een van de andere mentoren. Al jaren ontmoeten zij elkaar
tijdens de initiatie en kunnen dan toegeven aan hun gevoelens voor
elkaar. Deze ontdekking zet het leven en bestaan van hun beiden op
het spel…
LET OP! Deze film is op woensdag 31 januari ipv de 1e woensdag van
de maand februari
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185
DO 1 FEB – 19:00 uur
ROZE FILM: Mambo Italiano
De wereld van Maria en Gino stort in elkaar
wanneer hun zoon besluit op zichzelf te gaan
wonen. “What is so wrong with living with your
parents until you get married?” vragen zij aan
hem. Ze zijn opgelucht wanneer ze horen dat
Angelo’s jeugdvriend Nino bij hem intrekt. Nino
is immers een oude vriend van de familie en een
politieagent. De geruststelling is slechts van
korte duur wanneer blijkt dat Nino en Angelo meer delen dan slechts
een woonruimte, ze zijn namelijk verliefd op elkaar. Op temperamentvolle Italiaanse wijze breekt de hel los en met het algehele afgrijzen klinkt er ook een roep om hulp.
Na het aanvankelijke ongeloof volgt de regelrechte verontwaardiging. De jongens zijn gewoon de weg kwijt en er moet zo snel mogelijk
iets aan gedaan worden om ze weer op het rechte pad te krijgen. De messen zijn geslepen en de
strijd kan beginnen, “tutta la famiglia (de hele
familie)” trekt ten strijde!
HET KETELHUIS – Pazzanistraat 4
DI 6 FEB – 19:15 uur
GAY FILM NIGHT: BODY ELECTRIC

Elias werkt in São Paulo als assistent-ontwerper in een kledingfabriek.
Hij vindt zijn vertier in vluchtige seks en vriendschap met zijn eveneens hardwerkende collega’s. Wanneer een nieuwe collega het team
komt versterken, raakt Elias in de ban van deze Fernando. Hij betrekt
zijn collega’s en daarmee ook Fernando bij zijn nachtelijke uitjes om
hem beter te leren kennen. De sympathieke Elias beweegt in dit naturelle, sociale drama soepel tussen de verschillende klassen en subculturen en deelt als een moderne Sherazade zijn duizend-en-één avonturen gul met zijn collega’s.
50PLUS BIOS in Tuschinski
Voor € 7,50 pp ontvangt men bij binnenkomst een kopje
koffie of thee met iets lekkers. De films hebben geen uitgesproken LHBT-thema maar zijn wel interessant voor
een groot publiek
TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26-34
DI 6 FEB – 13:00 uur (grote zaal)
ook op DO 8 en DI 13 FEB
50PLUS BIOS: THE GLASS CASTLE
In ‘The Glass Castle’ zien we Jeannette Walls
opgroeien in een unieke familie met een kunstenares als moeder en haar excentrieke vader die
zijn kinderen een fantasiewereld belooft als afleiding van hun armoede. Samen met haar broer en
zussen leeft Jeanette een bewogen nomadenbestaan. Uiteindelijk weten ze zich een-voor-een te
onttrekken aan hun overheersende ouders en
vinden ze hun eigen weg. Beïnvloed door haar
disfunctionele en alcoholische vader besluit Jeannette met een vurige
vastberadenheid om succesvol te worden op haar eigen manier. The
Glass Castle is gebaseerd op de memoires van schrijfster Jeannette
Walls.
DO 15 FEB – 13:00 uur (grote zaal)
ook op DI 20 en DO 22 FEB
50PLUS BIOS: BATTLE OF THE SEXES
De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen
de nummer één van de wereld Billie Jean King
(Emma Stone) en ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby Riggs (Steve Carell) werd bestempeld
als de ‘Battle of the Sexes’. Het werd het meest
bekeken sportevenement aller tijden. De wedstrijd wist de tijdgeest te vangen en bracht een
wereldwijde conversatie op gang over gendergelijkheid. Het bracht tevens de feministische
beweging in een stroomversnelling.

