Beste vrienden M|V|X
Normaal gesproken hebben wij een dubbelnummer voor de
maanden juli en augustus, echter dit jaar nemen wij daar
tijdelijk even afscheid van. Pride Amsterdam begint namelijk
op de laatste dag van deze maand. Net als voorgaande jaren
hebben de gezamenlijke woon- en zorgcentra besloten een
speciale Senior Pride uitgave van de Nieuwsbrief OudRoze te
maken, met alle activiteiten in de diversen huizen.
Er is een maar... niet alle huizen zijn open voor bezoekers/
buurtbewoners. Zij hebben immer geen glazen bol waarmee
zij, nu in juni, kunnen zien wat de Covid-19 positie is in augustus.
Ook is ons ter ore gekomen dat er weer een Roze Brunch
door MokumRoze wordt georganiseerd. Alleen op dit moment hebben wij de gegevens nog niet binnen, dus die zullen
met een later bericht aan u allen worden toegezonden.
Net als u moet ik nog even wennen aan de aanspreekvorm
van transgenders, hij|vij|hen. U vindt tekst in dit blad dat in
de hen vorm staat, dit is dus geen typo!
Wij wensen u veel leesplezier!

HET SCHOUW
Dollardplein 2,
Amsterdam-Nieuwendam
ROZE LEVENSKUNST
Op maandagmiddag 5 en 19 juli vinden de
laatste ontmoetingen van dit voorjaarsseizoen
plaats in de nieuwe Huiskamer van Het
Schouw. Tussen 13:30 - 15:30 uur gaat men
onder leiding van Simon Huges in gesprek over
allerlei onderwerpen, ervaringen, belevenissen
en gedachten van de enthousiaste deelnemers
-vanuit heel Amsterdam en daarbuiten- worden gedeeld. Vanuit een grote betrokkenheid worden verschillende visies besproken. Waar nodig ondersteunt men
elkaar. De bijdrage is 3,00 euro (contant) per keer (voor de
consumpties). De inloop is vanaf 13:15 uur.
Aanmelden bij: pschroder@amstelring.nl

ROZE KOFFIE INLOOP
Op woensdagmiddag 14 en 28 juli vinden van
13:30 - 15:30 uur de Roze Koffie Inloop, in de
Grote Zaal van het Huis van de Buurt plaats,
onder leiding van Peter Schröder en Lucy Wouda. Een ontmoetingsplek vol roze gezelligheid

en boeiende mensen. De Roze Poort is bij deze beide activiteiten de gastheer.
Aanmelden bij: pschroder@amstelring.nl

BUURTSALON JELTJE
Eerste Helmersstraat 106-N
Amsterdam-OudWest
ROZE RIETVINCK
De Roze Rietvinck heeft op donderdag 8 juli Marit Dik, beeldend
kunstenaar, uitgenodigd en op 15 juli praat Eileen Velthuis over
Drag en op 22 en 29 juli is dat een Mysterie Gast. Alle bijeenkomsten beginnen om 14:00 uur en duren tot 16:00 uur. Inloop vanaf
13:45 uur. Deelname per keer 2,50 euro voor koffie|thee. Hieronder de introductie van Marit en Eileen.
Hallo, mijn naam is Marit
Dik, ik ben beeldend kunstenaar en woon met mijn man
al weer 7 jaar in Amsterdam. Wij zijn buren met Cas.
Zodoende hebben Cas en ik
regelmatig praatjes op de
trap of voor het huis, over
van alles en nog wat. Samen
met de andere buren hebben we een fijne woonomgeving, waar wij ons goed
thuis voelen.
Ik ben sinds 2000 kunstenaar na een kunstopleiding. Daarvoor heb
ik psychologie gestudeerd en daar ook mijn werk in gehad. De
overgang is geleidelijk gegaan, ik heb nog lang naast het kunstenaarsleven als psycholoog gewerkt. Als kind was ik al altijd een
“maker” en dat ben ik nu weer.
Mijn atelier is mijn eigen verborgen plek, daar trek ik mij dagelijks
terug, kan ik mij goed concentreren, mijn ideeën de vrije loop laten
en heb ik alles dat ik nodig heb op mij heen. Ik schilder, maak diorama’s (kleine boxjes met voorstellingen) en zo nu en dan maak ik
linosneden die ik elders print. Soms zijn het mensen en soms is het
vooral het landschap dat ik schilder. Ik zal een serie kleine schilderijen laten zien waar de figuurtjes in een grotere wereld zijn verzeild. Regelmatig refereer ik aan oude schilders zoals aan Jan van
Goyen, een landschapschilder wiens werk ook in het Rijksmuseum
hangt. Voor wie meer wil weten alvast, mijn website:
www.maritdik.nl. Ik verheug mij erop jullie te ontmoeten binnenkort!
Hallo, ik ben Eileen Velthuis en ik ben een drag king. ‘Drag is voor
mij het ontleden van de bepaling van gender, van het voortdurend
nodige protest tegen de marginalisering van de LHBTQIA+ gemeenschap, waarbij ik als drag king in de voetsporen treed van historische iconen. Dit doe ik dan hapklaar verpakt in tien minuten durende acts waarin in rond paradeer in een stijlvol pakkie, playback op

catchy muziek en iets doe wat voor
sexy dansen door zou moeten gaan. Ik
hoop dat mensen op de sociale constructie van gender reflecteren als ze
mij in drag zien. Is het nou mannelijk,
vrouwelijk of iets daar voorbij? Wat is
kenmerkend voor gender, en vooral:
wie bepaald dat? Thorn Vineyard is
voor mij een grote inspiratiebron. Als
eerste drag king van Nederland heeft
hen echt de weg vrijgemaakt voor drag
kings in de LHBTQIA+ gemeenschap en
daarbuiten. En hen is ook gewoon
sexy. In de toekomst hoop ik dat de
grenzen tussen genders meer vervagen en dat drag artiesten hebben laten zien dat er meer is dan RuPaul’s Drag Race. Er is dan ook
meer ruimte voor andere vormen van drag. Samen met andere
kings & things sleep ik dan grote klussen in de wacht, zodat ik in de
kostuums en effecten kan investeren waarvan ik nu droom. Nog
even en Mannish Pixel is de sexy cyberpunkridder waarvan je niet
wist dat je naar hen smachtte!’

risch en hedendaags perspectief onderstreept de tentoonstelling het belang van solidariteit en zichtbaarheid met en
van de regenbooggemeenschap.
Begin jaren negentig sloegen horecaondernemers en instellingen in Amsterdam de handen ineen en organiseerden
Pride Amsterdam. Een internationaal evenement om de
naam van Amsterdam als Gay Capital van Europa hoog te
houden, de stad voor te bereiden op de komst van de Gay
Games in 1998 en samen met alle Amsterdammers vrijheid
en diversiteit te vieren. Het driedaags durende feest, met de
mediagenieke Canal Parade, werd onverwacht een groot succes.

HET HOGE HEEM
Wiegerbruinlaan 29, Uithoorn
DANS DEMONSTRATIE
Onze collega’s van Het Hoge Heem in Uithoorn hebben een
pre-pride programma dat wij graag willen vermelden.
Op vrijdag 16 juli is er om 14:00 uur een dansdemonstratie,
voor bewoners en buurtbewoners, door mannenkoppel René Goudsblom en Robert Bogaart. Deelname is gratis maar
men moet zich wel aanmelden bij earisse@amstelring.nl of
06-4852-6733

ZOMERFEEST
Op dinsdag 20 juli start om 14:00 uur Het Zomerfeest. Met
aandacht voor diverse culturen en levenswijzen. Ook hier is
de deelname gratis maar men moet zich wel aanmelden bij
bovenstaand email adres of mobielnummer.

STADSARCHIEF AMSTERDAM
Vijzelstraat 32
Amsterdam Regenboogstad
25 jaar Pride
9 juli t/m 10 oktober 2021
Pride Amsterdam, het grote feest van seksuele- en genderdiversiteit, bestaat dit jaar 25 jaar. De tentoonstelling Amsterdam regenboogstad – 25 jaar Pride in het Stadsarchief vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen hoe acties en gebeurtenissen uit de afgelopen 25 jaar invloed hebben gehad
op de emancipatie van lhbtiqa+-personen. Vanuit een histo-

Door de jaren heen groeide Pride Amsterdam uit tot een gelaagde, 9 dagen durende viering, waarbij de emancipatie van
diverse groepen binnen de regenbooggemeenschap centraal
staat. De afgelopen jaren konden tijdens Pride vele overwinningen in de strijd om emancipatie gevierd worden, zoals de
openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde
geslacht (2001), de toegang tot IVF voor lesbische stellen in
(2003) en de aanpassing van de Transgenderwet (2014). De
komende edities zullen er naar verwachting nog vele overwinningen gevierd kunnen worden. De strijd voor zichtbaarheid, gelijke rechten en acceptatie van lhbtiqa+-personen is
nog lang niet gestreden.
In de tentoonstelling vertellen 12 personen hoe zij hebben
bijgedragen aan de emancipatie van verschillende groepen
binnen de regenbooggemeenschap: Nassiri Belaraj, Dinah
Bons, Wiele Elhorst, Victoria False , Siep de Haan, Irene Hemelaar, Danny Hoekzema, Mieke Martelhoff, Naomie Pieter,
Tieneke Sumter, Yvo Manuel Vas Dias en Lydia Zijdel.
Toegang is gratis\
Tegelijk met de tentoonstelling lanceert het Stadsarchief
een gloednieuwe themasite, Amsterdam Regenboogstad,
met daarop ruim 30 historische en hedendaagse verhalen
over lhbtiqa+ personen of gebeurtenissen in Amsterdam.

