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Ik ben er trots op Amsterdammer te zijn. Maar één 
keer per jaar ben ik extra trots: als mijn stad in 
het teken staat van de Gay Pride. Trots dat groots 
gevierd wordt dat iedereen mag en kan zijn wie hij 
is. Het thema dit jaar is On the Move! Een thema dat 
terugkomt in het uitgebreide sportprogramma.

On the Move heeft echter ook een minder positieve 
betekenis: het thema refereert aan de talloze homo´s, 
lesbo´s, bi´s en transgenders (LHBT’s) die in hun land 
niet zichzelf mogen zijn. Die vanwege geweld en dis-
criminatie moeten vluchten. Vluchten naar Amsterdam 
bijvoorbeeld. Als gemeente Amsterdam staan wij pal 
voor de rechten van LHBT’s en doen we er alles aan 
een gastvrije en tolerante stad te zijn voor hen die zich 
in hun eigen land schuil moeten houden. Die tolerantie 
is zeker niet vanzelfsprekend. Ook in Amsterdam 
moeten we continu waken voor intolerantie. We 
moeten niet blind zijn voor de realiteit. Nog te vaak is 
tolerantie synoniem voor onverschilligheid, of erger 
nog, voor net doen of er geen discriminatie is. We 
moeten de rechten van LHBT’s niet gedogen, maar 
vol overtuiging accepteren en verdedigen. 

Daarom ben ik trots dat de gemeente Amsterdam de 
botenparade aanvoert. Ook vorig jaar had ik de eer op 
de voorplecht te staan, een fantastische ervaring. Wat 
is het mooi om te zien dat duizenden homo´s, lesbo´s, 
bi´s en transgenders trots zijn op hun identiteit en daar 
ook voor uit durven te komen. Samen met de honderd-
duizenden toeschouwers was het een geweldig feest. 
Laten we er samen voor zorgen dat de sfeer van de 
Gay Pride het hele jaar in Amsterdam heerst, zodat je 
altijd kunt zijn en kunt laten zien wie je bent. 

Ik wens iedereen een fantastische Gay Pride in 
Amsterdam. On the Move! 

I’m proud to live in Amsterdam, and once a year I’m 
extra proud: when my city goes all out for the Gay 
Pride parade, an event celebrating that people can 
and should be free to be themselves. This year’s 
theme is On the Move!, which will be expressed in the 
extensive sports program. 

However, On the Move also has a less positive 
meaning: the theme refers to the countless gays, 
lesbians, bisexuals and transgenders (LGBTs) who 
are not free to be themselves in their countries, 
and must flee violence and discrimination. Many of 
them flee to Amsterdam, for example. As the city of 
Amsterdam, we take a firm stand for the rights of 
LGBTs, and do everything we can to be a hospitable, 
tolerant city for those who must hide. This tolerance 
is not self-evident; even in Amsterdam, we must 
constantly guard against intolerance. We cannot 
be blind to the reality. All too often, tolerance is the 
same as indifference, or even worse, as acting as if 
discrimination doesn’t exist. We can’t merely tolerate 
the rights of LGBTs, we must accept and defend them 
with complete conviction. 

This is why I’m proud of the annual boat parade 
in Amsterdam. Last year, I also had the honor of 
standing on the forward deck, a fantastic experience. 
What an amazing sight it is to see thousands of 
gays, lesbians, bisexuals and transgenders so 
proud of their identity, and brave enough to show 
others. Together with the hundreds of thousands 
of spectators, it was an amazing celebration. Let’s 
all work together to ensure that the Gay Pride 
atmosphere dominates year-round in Amsterdam, so 
that everyone can be and show others who they are. 

I hope everyone has a fantastic Gay Pride in 
Amsterdam. On the Move! 

VOORWOORD LOCOBURGEMEESTER
ERIC VAN DER BURG -IntroductIon 
by the deputy major of amsterdam
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Sinds vorig jaar is het officieel: het Respons Top 
100-onderzoek heeft aangetoond dat de Amster-
dam Gay Pride het grootste jaarlijks terugkerende 
evenement van de hoofdstad is, gemeten naar impact 
(bezoekersaantallen en media-aandacht). Kersje 
op de taart was dat CNN eind mei onze pride uitriep 
tot een van de vijf best picks around the world for 
celebrating Pride. We Are On the Move, dat moge 
duidelijk zijn.

Ondanks de economische malaise is onze community in 
beweging en barsten we van het initiatief en de creativiteit. 
De Amsterdam Gay Pride is ook dit jaar weer gegroeid 
met een meer dan volwaardig vrouwenprogramma, een 
fantastisch aanbod voor onze ouderen, activiteiten in 
de stadsdelen, vele roze tentoonstellingen en tientallen 
indoor- en outdoorfeesten. Dat we dit allemaal in 
alle vrijheid kunnen organiseren, geeft ons ook de 
verantwoordelijkheid om solidair te zijn met LHBT’s in 
landen waar vooruitgang nog op zich laat wachten. 

Wereldwijd moet er nog veel gebeuren op het vlak van 
LHBT-rechten. Onze pride biedt de gelegenheid om dit 
zichtbaar te maken en dat zien we straks terug in de boten-
parade en ook in verschillende programma-onderdelen, 
zoals de documentaire Strijders voor de Liefde, die tijdens 
de Pride in première gaat.

Ook in ons kikkerlandje zijn nog een aantal zaken te 
bevechten, maar het gaat de goede kant op. Vorig jaar gaf 
het COC tijdens de botenparade een belangrijk signaal 
af aan de politiek om verplichte voorlichting over (homo)
seksualiteit op scholen in te voeren. Met resultaat. Vanaf 
januari is verplichte voorlichting in elk geval een feit. 
Het fenomeen de weigerambtenaar is helaas nog niet 
de wereld uit geholpen: het demissionaire kabinet heeft 
besloten deze uitwas van ongelijkheid op de lange baan te 
schuiven. Hier moeten we met elkaar scherp op blijven op-
dat het volgende kabinet er snel korte metten mee maakt.

Negen dagen van cultuur, debat, feest en sport liggen in 
het verschiet. Wij, het bestuur, de medewerkers en de 
Raad van Toezicht van Stichting ProGay, kijken ernaar uit. 
We wensen een ieder dan ook een prachtige tijd toe. 

Irene Hemelaar
Directeur Stichting ProGay

Last year, it became official: according to the 
Respons Top 100 survey, the Amsterdam Gay Pride 
is the capital’s largest annual event, measured by 
impact (visitor numbers and media attention). As icing 
on the cake, CNN ranked our pride as one of the five 
best picks around the world for celebrating Pride. We 
Are On the Move, this much is obvious.

In spite of the economic slump, our community is 
developing quickly, and we are just bursting with initiative 
and creativity. The Amsterdam Gay Pride has grown again 
this year, with a full-fledged women’s program, a wide 
range of activities for seniors, events in local districts, pink 
exhibitions and dozens of indoor and outdoor parties. The 
fact that we are 100% free to organize all this vests in us 
the responsibility to show solidarity with LGBTs in countries 
where progress is still a long way off. 

There is still a lot of work to be done for LGBT rights 
worldwide. Our pride gives us the opportunity to show this, 
which we’ll see in the Canal Parade and other parts of 
the program, such as the documentary Warriors for Love, 
which premiers during the pride.

There are still some battles to be won in our small country, 
but we’re on the right track. During last year’s Canal 
Parade, the COC sent an important message to politicians 
to introduce mandatory education on (homo)sexuality in 
schools, and with result: (gay) sex education will become 
mandatory in January. Unfortunately, there are still regis-
trars who refuse to perform same-sex marriages now that 
the caretaker cabinet has decided to shelve decisions on 
this extreme expression of inequality. We must all closely 
monitor this situation to ensure its speedy resolution by the 
next cabinet.

Nine days of culture, debate, parties and sports await us. 
We, the executive committee, staff and the Supervisory 
Board of ProGay can’t wait, and hope that everyone enjoys 
Pride to the fullest. 

Irene Hemelaar
Executive director of ProGay

VOORWOORD IRENE HEMELAAR 
-IntroductIon Irene hemelaar









HOE DIT BOEkjE TE LEzEN 
-

Met grote moeite hebben we de honderden events 
van de Amsterdam Gay Pride in dit boekje weten te 
passen. Voor gedetailleerde en uitgebreide informatie 
en de meest actuele agenda verwijzen we je dan ook 
graag naar www.weareproud.nl/agenda. Hier kun je 
bovendien zien welke activiteiten worden getolkt voor 
doven en welke activiteiten rolstoeltoegankelijk zijn.

how to read this booklet
-

With great effort we managed to fit the hundreds 
of events of the Amsterdam Gay Pride in this small 
booklet. For full, up-to-date event listings, we therefore 
gladly refer you to www.weareproud.nl/agenda. Here 
you can also check which events will be interpreted 
for the hearing impaired and which events have easy 
access for wheelchairs.

FAIR PLAy
-

De laatste jaren zien we steeds meer dat mensen 
eigen drank van huis meenemen naar de straatfeesten 
en de activiteiten. Dit lijkt een goedkope oplossing, 
maar de activiteiten kunnen vaak niet plaatsvinden 

als er niet genoeg omzet wordt gemaakt. Wij vragen 
dan ook vriendelijk aan alle bezoekers om bij de 
activiteiten zelf een drankje te kopen en de eigen 
consumpties thuis te laten. Dan maken we er samen 
een mooi feest van. 

Over the past few years an increasing number of 
visitors of Amsterdam Gay Pride have been taking 
their own food and drinks to the street parties and 
other events. This may seem like a great way to save 
money, but in reality, many of the pride activities could 
not take place if sufficient revenue is not generated. 
Therefore, we kindly request that all visitors purchase 
their food and beverages on-site. Let’s make this a 
party for everyone!

BEREIkBAARHEID AMSTERDAM
-

Tijdens de Botenparade is het heel erg druk in en rond 
de stad. We raden het je daarom af om met de auto te 
komen. Wil je dit toch, dan adviseren we je om je auto 
op een van de grote parkeerplaatsen rond Amsterdam 
te parkeren. Parkeren kost €8,00 voor de hele dag en 
je krijgt meten twee gratis retourkaartjes voor metro, 
tram en bus naar de binnenstad. Meer informatie vind 
je op www.bereikbaaramsterdam.nl.
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Stichting ProGay, Stichting OndersteBoven, IHLIA 
en vele vrijwilligers hebben opnieuw de handen 
ineengeslagen om een divers programma te 
ontwikkelen. De vierde editie van LesBian Pride is 
maar liefst twee keer zo groot als die van 2011 met 
een festival bij IHLIA, feesten, films, literaire activ-
iteiten, voetbal, kunst en natuurlijk de Chill’in, Pink 
Ladies on Stage en de Dykes on Bikes!

The ProGay Foundation, the OndersteBoven Found-
ation, IHLIA and many volunteers have cooperated 
enthusiastically to organize this fourth edition of 
LesBian Pride. LesBian Pride has grown twice as big 
as last year, resulting in a festival at IHLIA, parties, 
art, movies, literary events, soccer and of course the 
Chill’in, Pink Ladies on Stage and the Dykes on Bikes!

LESBIAN PRIDE FESTIVAL BIj OBA/IHLIA 
- alleen vrouwen | women only
-

OBA/IHLIA Oosterdokskade 143
July 28th

LesBian Pride Meeting Point
Voor informatie en een praatje!
Meet & greet!
14.00 - 21.30 uur | 2pm - 9.30pm

Lesbisch moederschap door Els Rommes 
- workshop
Sociale, juridische en andere aspecten aan lesbisch 
moeder worden
Discuss various aspects of becoming a lesbian mother
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Poëzieworkshop door Valerie Levant 
Uitwisselen en bespreken van elkaars gedichten
Exchange and discuss each other’s poetry
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Zami Pink Talk
Talkshow voor/met vrouwen over seksuele diversiteit
Talk show for/with women on sexual diversity
16.00 - 18.00 uur | 4pm - 6pm

Omgaan met de overgang - workshop door Saron 
Petronilia 
De overgang: een drama in je leven of een ‘passage to 
power’?
Menopause: a drama in your life or a passage to power?
16.00 - 18.00 uur | 4pm - 6pm

Street Smart zelfverdediging - workshop door 
Aleid Bouten 
‘Street Smart’ zelfverdediging & Indonesische vechtkunst
Street Smart Self Defence & Indonesian Martial Arts
19.30 - 21.30 uur | 7.30pm - 10.30pm

SMacht, workshop kennismaking SM door Inga 
Mielitz
Ontdek in een veilige omgeving hoe veelzijdig SM kan zijn
Discover the many possibilities of SM, in a safe 
surrounding
19.30 - 21.30 uur | 7.30pm - 10.30pm

TERUGkEREND
/recurring
-

Vrijende vrouwen 
Bronzen beelden van elkaar beminnende vrouwen
Bronze sculptures of female couples in love
Kunstzalen A. Vecht, Nieuwe Spiegelstraat 40
July 28th, August 1st/2nd/3rd/4th: 11.00h - 18.00h

P.A.X. 2012 Vrouwenkunst 
Vrouwenkunst met oa. Ellen Harmsma, Lisette de Zoete
Women’s art with a.o. Ellen Harmsma, Lisette de Zoete
Messinastraat 38-b
28/29 juli: 12.00h - 19.00h 

Rock on Wood - expositie 
Kunst van sensualiteit in gebeeldhouwd design
Exhibition on sensual design in furniture art
Rockarchive Amsterdam, Prinsengracht 110
July 28th/29th, August 1st to 4th: 14.00h - 18.00h

LesBian Pride Meeting Point
Voor informatie, een praatje en een drankje!
Meet, greet and a treat!
Café Saarein, Elandsstraat 119
Daily, except for July 30th: 17.00h - 19.00h

Kiss Me
Een Zweedse film om verliefd op te worden
A Swedish movie one will easily fall in love with
Rialto, Ceintuurbaan 338
July 28th: 23.00h - 01.30h | July 29th: 19.30h - 21.00h
-
ProGay Openluchtbioscoop Nieuwmarkt
August 1st: 21.30h - 23.30h

VivelaVie straatfeest 
Paardenstraat/Amstelstraat 7
August 3rd: 19.00h – 01.00h | August 4th: 13.00h – 01.00h

zATERDAG 28 jULI
/saturday July 28th
-

Anne Lister lezing 
Lezing door Joke Weenink over 19e-eeuwse damesliefde 
en huwelijk
Lecture on 19th century Anne Lister ‘of the ladies’ by Joke 
Weenink
Pintohuis, St. Antoniebreestraat 69
20.00 - 22.00 uur | 8pm - 10pm

LESBIAN PRIDE
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zONDAG 29 jULI
/sunday July 29th
-
Fietsen en varen in Waterland 
alleen vrouwen | women only
Vanaf CS een fiets- en boottocht naar Waterland, met 
picknick
A bike and boat trip from Central Station to Waterland, 
with picnic.
Info via l.maaskant@kpnplanet.nl 
11.00 - 18.30 uur | 11am - 6.30pm

Gay & Lesbian Film Marathon 
Young & Wild, Mosquita y mari, The four-faced liar, Kiss 
me, Bumblefuck USA
Rialto Boven, Ceintuurbaan 338
13.00 - 01.00 uur | 1pm - 1am

Saarein’s Football Match 
Kom kijken en toejuichen of speel zelf mee!
Come and cheer or join us in the game!
Westerpark, the big field
13.00 - 01.00 uur | 1pm - 1am

Pussy Lounge 
New Club Evening - it’s girls and grooves
House of Rising, Reguliersdwarsstraat 41
16.00 - 03.00 uur | 4pm - 3am

LesBian Pride Chill’In 
Voorgenieten van wat de pride zal brengen, met goede 
muziek en verrassende optredens
Enjoy a relaxing start of the pride with good music and 
unexpected guests
Saarein, Elandsstraat 119
16.00 - 22.00 uur | 4pm - 10pm

DINSDAG 31 jULI
/tuesday July 31st
-

Naaktmodel vrouw 
alleen vrouwen | women only 
Tekenen, schilderen, kleien of fotograferen, met vrouwelijk 
naaktmodel
Draw, paint, clay, photograph, with female nude model
P.A.X. 2012, Messinastraat 38b
19.30 - 21.30 uur | 7.30pm - 9.30pm

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 
/wednesday august 1st
-

Sophie Munsterman en Eline Vis  
Sophie en Eline dansen een zoektocht naar de grens 
tussen vriendschap en liefde, in een dubbelvoorstelling met 
een theatersolo van Daan van Bendegem
Sophie and Eline explore in their dance the boundaries 
between friendship and love, in a double bill with a theatre 
solo by Daan van Bendegem
Badhuistheater, Boerhaaveplein 28
20.30 - 22.00 uur | 8.30pm - 10pm

Female & Queer Porn Experience 
alleen vrouwen | women only 
Porno zoals je zelden ziet, veelzijdig en women/queer-only
Watch porn like you’ve never seen before, all female & 
queer
Mail & Female, Nieuwe Vijzelstraat 2
19.00-20.30 uur | 7pm - 8.30pm

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
/thursday august 2nd
-

Pink Ladies on Stage 
alleen vrouwen | women only 
Een feestelijke viering van het LesBisch culturele leven
A celebration of LesBian cultural life
OBA/IHLIA, Oosterdokskade 143
19.00 - 22.00 uur | 7pm - 10pm
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VRIjDAG 3 AUGUSTUS 
/ Friday august 3
-

Kasteel(tuin) Sypesteyn 
alleen vrouwen | women only 
Indrukwekkende en unieke wandeling in de kasteeltuin van 
Sypesteyn
Impressive and unique walk in the gardens of castle 
Sypesteyn
Amsterdam Centraal Station -
West Hall, in front of Starbucks Central Station
10.00 - 16.00 uur | 10am - 4pm

Pinq Radio Live @ Saarein
Een eindeloze sfeer met de fijne plaatjes van Pinq Radio
Good vibes with Pink Radio’s fabulous tunes
Elandsstraat 119
17.00 - 01.30 uur | 5pm - 1.30am

Cinnamon Wednesdays
alleen vrouwen | women only 
Editie ter ere van DE VROUW met gedichten, muziek en 
kunst
Special edition honoring WOMEN with art, poetry & music
Locatie: check www.cinnamon-online.com
20.30 - 03.00 uur | 8.30pm - 3am

Girlesque Gay Pride 
Gay Pride to the max: Girlesque, 
Gay Liberte & Yarrr. For Girls & Gays
Paradiso, Weteringschans 6-8
23.00 - 05.00 uur | 11pm - 5am

zATERDAG 4 AUGUSTUS 
/ saturday august 4
-

Garbo for Women 
alleen vrouwen | women only 
Party with DJ’s Juvanice, Kizzy, Helena Lepage en Bo 
Monde
Akhnaton, Nieuwezijds Kolk 25
15.00 - 03.00 uur | 3pm - 3am

Saarein Street Party
Elandsstraat 119
16.00 - 01.00 uur | 4pm - 1am

zONDAG 5 AUGUSTUS 
/ sunday august 5
-

Dykes on Bikes tour 
alleen vrouwen | women only 
Tour door Noord- en Zuid-Holland. We eindigen bij Saarein
Tour through Noord- and Zuid-Holland. We finish at 
Saarein
FEBO, Stadionplein. Info: nourmoussault@gmail.com 
10.30 - 16.30 uur | 10.30am - 4.30pm
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Lesbische wandeling door Amsterdam 
alleen vrouwen | women only 
Nieuwe lesbische stadswandeling. 4 km met koffiepauze
New lesbian walking tour through Amsterdam. 4km with 
coffee break
Leidseplein, voor Stadsschouwburg
11.00 - 14.00 uur | 11am - 2pm

Lesbisch Bijbellezen 
alleen vrouwen | women only 
Na de roze kerkdienst forumdiscussie over inspiratie, 
leesstrategieën en geloof 
After the pink service a discussion on inspiration, reading 
strategies and faith
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566
13.45 - 14.45 uur | 1.45pm - 2.45pm

Edie & Thea - A very long engagement 
alleen vrouwen | women only 
De documentaire over Edie en Thea verhaalt de 
geschiedenis van twee zielsverwanten wier liefde begint bij 
de eerste ontmoeting en 42 jaar later nog per dag heviger 
wordt. Engels gesproken, niet ondertiteld
The story about Edie and Thea is a documentary about 
two soulmates whose love begins with an instant magnetic 
attraction and lasts 42 years – and counting
English spoken, no subtitles.
Joods Historisch Museum in het Auditorium, Nieuwe 
Amstelstraat 1
14.30 - 16.00 uur | 2.30pm - 4pm
 
Ellen ten Damme
Ellen ten Damme zingt poëtische liedjes van haar laatste 
album
Ellen ten Damme performs songs from her latest album
Vondelpark Openluchttheater, Vondelpark
16.30 - 18.00 uur | 4.30pm - 6pm



02



14

Met ook dit jaar een boot in de parade en een groot 
cultureel en feestelijk programma voor senioren, valt 
er genoeg te doen deze pride. Harald Veenstra is te 
zien en horen in vijf verzorgingshuizen, maar je kunt 
ook verschillende films zien, Wie van de Drie spelen, 
en elkaar ontmoeten bij de Roze Brunch en bij het 
Grey Pride slotfeest in de open lucht. 

In addition to the Canal Pride seniors’ boat, a huge 
cultural and festive program for seniors is presented 
in several homes throughout Amsterdam. During 
Grey Pride, one can catch a performance by Harald 
Veenstra, play a game of To Tell the Truth, enjoy a Pink 
Brunch and meet up at the open air festivities at the 
Grey Pride closing party.

TERUGkEREND
/recurring
-

Harald presenteert: Vrolijk Roze 
Harald Veenstra bezingt allerlei aspecten van homosek-
sualiteit
Harald Veenstra sings – in Dutch – about all kinds of 
aspects of gay life
De Klinker, Borgerstraat 45 | July 31st: 14.00h - 15.30h
-
d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 | August 1st: 
14.30h to 16.30h
-
De Buitenhof, Nieuw Herlaar 2 | August 2nd: 
14.00h - 15.30h
-
Het Schouw, Dollardplein 2 | August 3rd: 13.30h - 15.00h
-
Nellestein, Lopikhof 1 | August 5th: 14.30h - 16.00h

MAANDAG 30 jULI
/Monday July 30th
-

Kleurrijke Ontmoeting
Voorlichters van COC vertellen over homoseksualiteit aan 
bewoners en belangstellenden
COC instructors inform senior citizens on gay life
Vreugdehof, de Klencke 111
10.30 - 11.30 uur | 10.30am - 11.30am

Opening Grey Pride Estafette 
Toneelstuk: Out-Roze over het levensverhaal van zes roze 
senioren
Play: Out-Pink on the lives of six elderly gay people
Vreugdehof, de Klencke 111
14.30 - 16.30 uur | 2.30pm - 4.30pm

DINSDAG 31 jULI
/tuesday July 31st
-

La Cage aux Folles 
Roze Filmmiddag
Pink Movie Afternoon
Amsteldijk, Amsteldijk 35
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
/wednesday august 1st
-

Zeedijkkoor 
Het cabareteske koor bezingt – de tragiek van – het leven 
en de liefde
This cabaretesque choir performs songs about the joys 
and pains of love and life
De Flesseman, Nieuwmarkt 77
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Travestie! 
Charite la Bustier vertelt over de achtergrond van travestie 
en treedt op
Charite la Bustier talks about the history of travesty and 
performs
Willem Dreeshuis, Hugo de Vrieslaan 65
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Roze Bingo
Speel bingo voor mooie prijzen, met een hapje en drankje
Play bingo and win nice prizes, with snacks and drinks 
De Poort Hugo de Grootkade 18-28
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Roze Wie van de Drie
Panel probeert te raden wie de echte homo of lesbo is
Panel has to pick the genuine gay or lesbian out of three 
guests
Vreugdehof, de Klencke 111
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Roze filmmiddag 
Vertoning film met roze thema
Movie with gay theme
De Venser, Bertolt Brechtstraat 1
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
/thursday august 2nd
-

Roze poffertjes
Gratis roze poffertjes voor bewoners, en voor bezoekers 
50 cent
Free small pink pancakes for our inhabitants, for visitors 
only 50 cents
De Poort, Hugo de Grootkade 18-28
11.00 - 15.00 uur | 11am - 3pm

GREy PRIDE
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Homo Quiz
Quiz met vragen over seksualiteit in al zijn vormen
Quiz about sexuality in all its varieties
Vondelstede, Anna van den Vondelstraat 30
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

The Wedding Banquet 
Een romantisch drama voor de Roze Filmmiddag
A romantic drama for our Pink Movie Afternoon
Nellestein, Lopikhof 1
14.30 - 16.00 uur | 2.30pm - 4pm

Let’s Dance Latin! 
Optreden van de wereldkampioenen uniparen Latin Dance
Performance by World Champions same-sex couples Latin 
Dance
De Rietvinck, Vinkenstraat 185
15.00 - 17.00 uur | 3pm - 5pm

GreyPride slotfeest 
Burlesque openluchtfestival en -concert voor roze ouderen
Open air party and concert for the elderly gays and 
lesbians
Paleis van de Weemoed, Oudezijdsvoorburgwal 15
20.00 - 00.00 uur | 8pm - midnight

VRIjDAG 3 AUGUSTUS
/Friday august 3rd
-

Roze Brunch voor senioren
Een plezierige middag en een heerlijke brunch voor de 
roze senior (m/v)
Have a delightful afternoon at the Gay and Lesbian seniors 
brunch
Restaurant Marnixbad, Marnixplein 1
12.30 - 15.00 uur | 12.30pm - 3pm

Ma Vie en Rose 
Het verhaal van Ludovic, een kind dat als meisje geboren 
had moeten zijn
The story of Ludovic, a child who should have been born 
a girl
De Poort, Hugo de Grootkade 18-28
14.00 - 16.00 uur | 2pm - 4pm

Ballroomdansen 
Een professioneel herenpaar danst voor en ieder die wil 
dansen volgt
A professional dancing couple will demonstrate and every-
one is allowed to join
Vondelstede, Anna van den Vondelstraat 30
14.30 - 16.00 uur | 2.30pm - 4pm
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De twee sportboten van samenwerkende roze 
sportclubs in de Botenparade staan garant voor 
het sportieve gehalte van deze pride. Je kunt volop 
bewegen tijdens het tennis- en basketbaltoernooi, 
maar ook bridgen en een workshop zelfverdeding 
volgen. En vergeet vooral niet het Oosterpark te 
bezoeken, waar een sportieve picknick plaatsvindt met 
verschillende sportclinics. 

Two sports boats in de Canal Parade, organized 
by cooperating sports associations, show how well 
we like to move. You can participate in a tennis or 
basketball tournament, play bridge, run for your life in 
the Pink Run or take a self defense course. Make sure 
to pay a visit to the Oosterpark for a sporty picnic with 
all kinds of sports clinics. 

Street Smart Zelfverdediging
Workshop Street Smart zelfverdediging en Indonesische 
vechtkunst 
Street Smart self defence and Indonesian martial arts 
workshop
Frans Ottenstadion, IJsbaanpad 43
July 31st, August 2nd: 19.00h - 20.00h

We Are Oost Picknick met sportclinics
Ontmoet je roze buren in het Oosterpark. Met sportclinics
Meet your gay neighbors in the Oosterpark. With sports 
clinics
Oosterpark, grote veld bij OLVG
1 augustus: 18.30 - 21.30 uur | August 1st: 6.30pm - 
9.30pm

Gay Pride Bridge
Een compleet verzorgde bridgeavond vol verrassingen!
The funniest bridge evening of the year!
S&O Pontania, Roomtuintjes 233
2 augustus: 19.00 - 23.00 uur | August 2nd: 7pm - 11pm

Amsterdam Pride Basketball Toernooi 
door Tijgertje
Internationaal basketbaltoernooi voor homo’s en 
lesbiennes
International basketball tournament for gays and lesbians
Apollohal, Apollolaan 4
3 augustus: 10.00 - 19.00 uur | August 3rd: 10am - 7pm

Tennis Toss 
11e editie van de feestelijke Tennis Toss door Smashing 
Pink
11th edition of the festive Tennis Toss by Smashing Pink
Sportcentrum Amstelpark, Koenenkade 8
3 augustus: 16.00 - 21.00 uur | August 3rd: 4pm - 9pm

Roze Loop
Hardlopen op de 5 km, 10 km of halve marathon,
www.dgla.nl
Running 5 or 10 km or half a marathon, www.dgla.nl 
Sporthal Zeeburg, Insulindeweg 1002
3 augustus: 19.30 - 21.30 uur | August 3rd: 7.30pm - 
9.30pm

-
PS In de categorieën LesBian en Grey Pride staan nog 
veel meer sportieve activiteiten. Van wandelen tot kanoën 
en stijldansen!
P.s. On the LesBian and Grey Pride pages you will find 
even more sports activities. From walking to canoeing and 
ballroom dancing!

RELIGIE/relIgIon
-

Roze Shabbat bij Beit Ha’Chidush
Viering van homoseksualiteit en diversiteit in de sfeervolle 
Uilenburgersjoel
Celebration of our Jewish gay identity and diversity in the 
lovely Uilenburger shul
Uilenburger synagoge, Nieuwe Uilenburgerstraat 91
3 augustus: 18.00 - 23.00 uur | August 3rd: 6pm - 11pm

Gay Pride Kerkdienst
Overweging, muziek, (Izaline Calister & Irene Hemelaar), 
stilte
Church Service with reflections, music and silence
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566
5 augustus: 12.00 - 13.00 uur | August 5th: noon - 1pm

SPORT
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PROGAy TV ON THE MOVE
De Amsterdam Gay Pride bestaat uit zoveel 
evenementen dat je nooit alles kunt meemaken. Geen 
nood. ProGay TV maakt dit jaar sfeerreportages van 
tien totaal verschillende evenementen die tijdens 
de Pride plaatsvinden. En waar kun je al dat moois 
bekijken? Op Youtube.com/WeAreProud, dagelijks 
in het programma OUTnow van OUTTV en op de 
Amsterdamse gay omroep MVS. Presentatie: Marloes 
Meuzelaar en Marco Hohl. Camera/montage: Arno 
Ouwejan. 

This Pride our ProGay TV team will produce ten 
impressions of very diverse events. Daily on 
Youtube.com/weareproud, OUTnow on OUTTV 
and Amsterdam gay channel MVS. Hosts: Marloes 
Meuzelaar and Marco Hohl, Camera/editing: Arno 
Ouwejan.

MVS GAySTATION OP DE PUBLIEkE 
OMROEP AMSTERDAM
Elke dag een update over festiviteiten op MVS radio, 
plus in het weekend reportages van de Botenparade 
en de overige activiteiten op tv. Natuurlijk ook het eind-
feest met Diva Mayday! Meer info via onze website: 
www.mvsgaystation.nl
Radio: maandag t/m zaterdag van 19.00 - 20.00 uur 
via StadsFM Salto.
Tv: zaterdag 22.00 - 23.00 uur en zondag 21.00 - 
22.00 uur Salto 1.

NTR
Strijders voor de Liefde uitzending 2 augustus om 
21.30 uur op Nederland 3
Documentaire van NTR, Hivos, Dijkwerk en SJBMedia 

over het belang van gayprides en de ‘Strijders voor 
de Liefde’ die in actie komen voor gelijke rechten 
wereldwijd.

BNN
Coen en Sander Homo Top 100 | 3 augustus 16.00 - 
19.00 uur op 3fm. 

FC GAY: Sophie Hilbrand praat met voetbalkenners en 
ervaringsdeskundigen over het ontbreken van homo’s 
in de (top)voetbalsport. Wat vindt Frank de Boer van 
homo’s in zijn team? En gaat Micheal van Praag, de 
voorzitter van de KNVB eindelijk werk maken van 
dit taboe binnen de zijn vereniging? | 4 augustus op 
Nederland 3 

AVRO
Live uitzending van de 17e botenparade op 4 
augustus vanaf 14.00 uur via avro.nl/gaypride. 
Registratie 4 augustus 21.20 uur op Nederland 3, 
herhaling 5 augustus Nederland 3 om 00.50 uur.

RADIO & TV
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Ook deze Amsterdam Gay Pride biedt weer een 
uitgebreid Kunst en Cultuur programma. Met muziek, 
theater, vele, vele tentoonstellingen en zelfs de 
mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan, barst het 
progamma bijkans uit zijn voegen en kun je iedere dag 
kiezen uit meerdere events.

This year Amsterdam Gay Pride presents an ex-
tensive Arts & Culture program, with theatre, music, 
guided tours and many, many exhibitions. This year 
you can even draw, paint, clay or photograph a nude 
model yourself. Take your pick and have blast!

THEATER, DANS EN MUzIEk
/theater, dance and Music
-

Wouter Hamel
Bekende singer-songwriters rond Wouter Hamel & Band
Famous singer-songwriters join Wouter Hamel & Band
Concertgebouw, Concertgebouwplein 10
28 juli: 20.15 - 22.30 uur | July 28th: 8.15pm - 10.30pm

Wir haben die Liebe geseh’n 
Liedjesprogramma over de zoektocht naar liefde door 
Pieternel en Pieter
Pieternel and Peter’s quest for love in a night full of song
Comedytheater, Nes 110
29 juli: 20.00 - 22.15 uur | July 29th: 8pm - 10.15pm

Club VariéGay >> on the move! 
Chicks with Dicks diva’s brengen internationale show
Dazzlin’ Divas of Drag present the best of Eurovision and 
more!
Winston Kingdom, Warmoesstraat 111
1 augustus: 20.30 - 01.00 uur | August 1st: 8.30pm - 1am

Double Bill: Daan - theatersolo / Sophie en Eline 
Solo - Daan van Bendegem: Voor mij wordt het ook heel 
pijnlijk | Dans - Sophie Munsterman en Eline Vis 
Solo performance – For me it will be painfull as well 
(Dutch) | Dance - Sophie Munsterman en Eline Vis
Badhuistheater, Boerhaaveplein 28
1 augustus: 20.30 - 22.30 uur | August 1st: 8.30pm - 
10.30pm

Springtime speelt Vasthouden aan Vrijheid
Het verlangen van vier lesbiennes en een homo naar 
vrijheid, liefde en erkenning
Four lesbians’ and a homosexual’s longing for freedom, 
love and recognition (Dutch)
COC Amsterdam, Rozenstraat 14
2 augustus: 20.30 - 22.00 uur | August 2nd: 8.30pm - 
10pm

Margreet Dolman live
Voorstelling met bekende personages en aandacht voor 
de Pride!
Optimistic Dutch show, with attention for the Amsterdam 
Gay Pride! 
DeLaMar Theater, Marnixstraat 402
August 3rd/4th: 20.30h - 22.00h 

kUNST - 
TENTOONSTELLING
/art-exhibition
-

DAGELIjkS
/daily
-

Pride Photo Award 
Expositie foto’s uit eerste editie Pride Photo Award 2011
Exhibition photos from first edition Pride Photo Award 2011
OBA/IHLIA, Oosterdokskade 143
10.00 - 22.00 uur | 10am - 10pm

‘Naar Buiten’ in het Geelvinck
25% korting op entree tentoonstelling
25% reduction on entrance fee
Keizersgracht 633
Dagelijks, behalve 31 juli: 11.00 - 17.00 uur
Daily, except for July 31st: 11am - 5pm

Provocative contemporary art
Provocative contemporary art & design
Sexy Art Gallery, Oudezijds Achterburgwal 54
11.00 - 01.00 uur | 11am - 1am

Canal Parade maatjes
Keramische Canal Parade maatjes! Meer dan dertig unieke 
sculpturen
More than thirty unique ceramic gay sculptures
Galerie Strous, Prinsengracht 582
July 28th/29th, August 3rd/4th: 12.00h - 17.00h | July 
30th, August 4th: 13.00h - 17.00h | August 1st/2nd: 19.00h 
- 21.00h

Summer Art Show
Gay-vriendelijke kunst in het Spiegelkwartier
Gay friendly art at the Spiegelkwartier
Jaski Art Gallery, Nieuwe Spiegelstraat 29
12.00 - 18.00 uur | noon - 6pm

TERUGkEREND
/recurring
-

Inside - Outside @ GO Gallery
Kunstenaars tonen hun visie over Amsterdam
Artists showcase their vision of Amsterdam
Prinsengracht 64
July 28th/29th, August 1st to 5th: 12.00h - 18.00h

kUNST EN CULTUUR
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Peter Heij Galerie Studio
Presentatie van eigen werk van Peter Heij
Exhibition of own work by Peter Heij
Warmoesstraat 99
July 28th/29th, August 5th: 12.30h - 18.30h | August 2nd: 
18.30h - 22.00h

Beyond Decadence
Foto’s van Marco Sanges, Hans Withoos, Gert Kist e.a.
Photos by Marco Sanges, Hans Withoos, Gert Kist a.o.
Eduard Planting Gallery, Eerste Bloemdwarsstraat 2
July 28th, August 1st/2nd/3rd/5th: 13.00h - 18.00h | 
August 4th: 11.00h - 18.00h

Gay Duo Show in Kers Gallery
Fierce & Fabulous Gay Duo Show door Gina & George
Fierce & Fabulous Gay Duo Show by Gina & George
Kers Gallery, Lindengracht 300
July 28th: 18.00h - 20.00h | August: 1st to 3rd: 10.00h - 
17.00h | August 4th: 17.00h - 20.00h

WHAT A MATERIAL!
Recente queerkunst uit Midden-Europa
Contemporary queer art from Central Europe
Hooffzaak, Haarlemmerdijk 54
July 29th to August 5th: 12.00h - 18.00h

MOVING PINK
Gewoon: Anders!
Zes internationale FOTO/FILM tentoonstellingen van,voor, 
door: LESHOBITRANSjes 
Centrale plekken met satellieten:
Ordinary: EXTRA ordinary!
Six international PHOTO/FILM exhibitions from, by: LGBT’s
Main exhibitions with satellites:
- Hooffzaak, Haarlemmerdijk 54
- W1F, Nieuwezijdsvoorburgwal 371 
- Secret Garden, Montelbaanstoren 
July 29th: 16.00h - 18.00h opening @ Hooffzaak | July 30th 
to August 5th: 12.30h - 18.00h

P.A.X. 2012, finale expositie
Werken van alle deelnemende kunstenaars 
Art works from all participating artists
P.A.X. 2012, Messinastraat 38b
August 1st to 5th: 12.00h - 19.00h | opening August 2nd: 
16.00h

Dunkel Kammer
Tentoonstelling over de donkere obscure wereld van de 
darkroom
Exhibition on the dark, obscure world of the dark room
The House of Rising, Reguliersdwarsstraat 41
August 2nd to 5th: 16.00h - 03.00h

Colorful
Kleurrijke, illustratieve kunst in het hart van Amsterdam
Colorful, fun art with a gay touch in the heart of Amsterdam
Galerie Oker, Kerkstraat 78-a
August 3rd/4th: 11.00h - 19.00h | August 5th: 12.00h - 
17.00h

Pride & Friction
Tentoonstelling Stephan B. Reisig over het mannelijk 
lichaam
Exhibition Stephan B. Reisig about the male body
Galerie Beeldend Gesproken, Borgerstraat 102
August 3rd: 17.00h - 19.00h | August 4th: 14.00h - 17.00h

DINSDAG 1 AUGUSTUS
/tuesday august 1st
-

Naaktmodel 
Tekenen, schilderen, kleien of fotograferen, met mannelijk 
naaktmodel
Draw, paint, clay, photograph, with male nude model
P.A.X. 2012, Messinastraat 38b
19.30 - 21.30 uur | 7.30pm - 9.30pm

RONDLEIDINGEN
/tours
-

Homoseksualiteit in het dierenrijk
Roze arrangement met rondleiding, lezing en lunch
Pink package with guided tour, lecture and lunch
Artis, Plantage Kerklaan 38-40
July 29th, August 5th: 10.30h - 14.00h

Leather History Tour
Historische wandeling langs de Amsterdamse leer- en 
fetisjscene
Historical walk along the Amsterdam leather & fetish scene
Nationaal Monument op de Dam
2 augustus: 18.00 - 19.00 uur | August 2nd: 6pm - 7pm

MuseumApp - PinkPerspectives tour
Lancering smartphone app. Tour door Amsterdams roze 
leven van 1700 tot nu
Launch smartphone app. Tour through Amsterdam gay/
lesbian life from 1700 to now
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92
3 augustus: 16.00 - 18.00 uur | August 3rd: 4pm - 6pm 
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TERUGkEREND
/recurring
-

LGBTI ALMS Conference 2012
Internationale conferentie over het behoud van de LHBTI-
geschiedenis
International conference on preserving the LGBTI history
OBA/IHLIA, Oosterdokskade 143
August 1st to 3rd: 10.00h - 18.00h 

OP DATUM
/by date
-

Presentatie Heteronormativiteit
Presentatie onderzoek Marloe Boon over ervaringen met 
heteronormativiteit
Presentation research Marloe Boon on experiences with 
heteronormativity
P.A.X. 2012, Messinastraat 38b
29 juli: 19.00 - 21.30 uur | July 29th: 7pm - 9.30pm

Ton of Holland kunstboek lezing
Ton of Holland over zijn boek ‘Es geht auch ohne’
Ton of Holland tells about his grand book ‘Es geht auch 
ohne’
Pinthohuis, St. Antoniebreestraat 69
31 juli: 20.00 - 22.30 uur | July 31st: 8pm - 10.30pm

Hoe Ype rolmodel werd
Fotostripmaker Ype werd rolmodel. Hoe dan?
Comic photo book maker Ype became a role model. But 
how?
Pinthohuis, St. Antoniebreestraat 69
31 juli 20.00 - 22.30 uur | July 31st: 8pm - 10.30pm

PvdA debat - Roze Ouderen in de knel bij WMO?
Slaat het Nieuwe Welzijn de roze ouderen over?
The Dutch Social Support Act: bad for elderly gays and 
lesbians?
Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a
1 augustus: 19.30 - 22.00 uur | August 1st: 7.30pm - 10pm

COC - Roze verkiezingsdebat 
Politieke kopstukken in debat over ‘roze’ politiek
Dutch politicians discuss ‘pink’ election issues
De Rode Hoed, Keizersgracht 102
3 augustus: 20.00 - 22.00 uur | August 3rd: 8pm - 10pm

CONFERENTIE EN DEBAT-conference 
and debate
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Regisseur Tim Oliehoek (Pizzamaffia, Vet Hard) werkt aan de nieuwe feelgoodfilm Chez 
Nous die onder andere tijdens de Amsterdam Gay Pride wordt geschoten. ProGay TV stelde 
de regisseur enkele vragen.

Wat betekent de Amsterdam Gay Pride 
voor jou? 
-

Ik zal eerlijk zijn. Jaren geleden heb ik mij niet 
zo netjes uitgelaten over de Gay Pride. Ik vond 
het een verkeerd beeld geven over homosek-
sualiteit en identificeerde mij er totaal niet mee 
als jonge homo. Ik vond het een bevestiging van 
het clichébeeld: blote mannen met extravagante 
kledingstukken. 

Nu zie ik het veel breder en zie ik er de noodzaak 
van in. Het raakt mij om te zien dat er steeds 
meer bevolkingsgroepen zijn die meedoen. Ik 
realiseerde mij ineens dat er hard voor gevochten 
is om te kunnen laten zien wie je bent. Wat dat 
betreft ben ik een luie homo. Ik heb nooit op de 
barricaden gestaan voor mijn rechten. Andere 
generaties hebben dat voor mij gedaan. Tijdens de 
Gay Pride sta ik daar dan bij stil.

Wat is jouw bijdrage aan de Amsterdam Gay 
Pride? 
-

Ik ga de film Chez Nous regisseren. Een verhaal 
geschreven door Frank Houtappels, die je kunt 
kennen van Gooische vrouwen en ‘t Schaep met 
de 5 pooten. Het is een feelgoodverhaal over 
vriendschap. Een bijzondere groep vrienden wil 
hun stamkroeg redden en besluit om een museum 
te kraken op de dag van de Botenparade. Ik heb 
dus een heel drukke dag met mijn cast en crew 
om de vele scènes te draaien. Wij gaan echt 
letterlijk midden in de parade varen. Het is een 
prachtig decor voor een unieke sequentie.

Wil je (edel)figureren in deze film en ben je 
beschikbaar in augustus en september? Stuur dan 
een mail met je foto, naam, leeftijd, telefoonnummer 
en beschikbaarheid naar: marjolein@bosbros.com.

TIM OLIEHOEk OVER DE GAyPRIDE 
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Gay & Lesbian Film Marathon
Lesbian - Young & Wild | Mosquita y mari |The four-faced 
liar | Kiss me | Bumblefuck USA
Gay - Stadt Land Fluss | Four More Years | Let My People 
Go | Keep the Lights On | Noordzee, Texas
Rialto, Ceintuurbaan 338
29 juli: 13.00 - 01.00 uur | July 29th: 1pm - 1am

Strijders voor de Liefde
Deze documentaire vertelt over ‘Strijders voor de Liefde’ 
die in actie komen voor gelijke rechten wereldwijd en 
het belang van gayprides. Een film van van NTR, Hivos, 
Dijkwerk en SJBMedia. De première is voor pers en 
genodigden. Indien er vrijkaarten zijn kunnen deze vanaf 
16.00 uur worden opgehaald. 
This documentary about the importance of Gay Prides tells 
the story of several ‘Warriors for Love’, who fight for equal 
rights worldwide. A movie by NTR, Hivos, Dijkwerk en SJB-
Media. The premiere is for press and invitees, but if there 
are free tickets left, you can pick them up from 16.00h
Het Ketelhuis, Pazzanistraat 4
31 juli: 17.00 - 18.30 uur | July 31st: 5pm - 6.30pm

Stadt, Land Fluss
Prachtig rauw debuut over ontluikende jonge liefde
A drama that tracks the relationship between two young 
men
Pathé de Munt, Vijzelstraat 15
1 augustus: 21.00 - 23.00 uur | August 1st: 9pm - 11pm

ProGay Openluchtbioscoop -
Strijders voor de Liefde/Kiss Me
LesBische zomerfilmhit Kiss Me. Een Zweedse film om 
verliefd op te worden
Voorfilm - Preview Strijders voor de Liefde
LesBian summer film hit Kiss Me. A Swedish movie one 
could easily fall in love with
Preceding - Preview Warriors for Love
Nieuwmarkt gratis entree | Nieuwmarkt square Open Air, 
free entrance
1 augustus: 21.30 - 23.30 uur | August 1st: 9.30pm - 
11.30pm 

ProGay Openluchtbioscoop - 
Strijders voor de Liefde/Weekend
Het veelgeprezen Weekend is het romantische liefdesver-
haal van een onenightstand die uitgroeit tot een verloren 
en meeslepend weekend
Voorfilm - Preview Strijders voor de Liefde
The award winning movie Weekend is a romantic love 
story of a one night stand which grows into a captivating 
and moving weekend
Preceding - Preview Warriors for Love
Nieuwmarkt gratis entree / Nieuwmarkt square Open Air 
free entrance
2 augustus: 19.00 - 00.00 uur | August 2nd: 7pm - 
midnight

We Were Here
Film over de komst en impact van de aidsepidemie
Movie about the rise and impact of the aids epidemic
Rialto, Ceintuurbaan 338
2 augustus: 19.30 - 21.00 uur | August 2nd: 7.30pm - 9pm

Documentaire: Our Story
CinemAsia & UvA Pride vertonen documentaire over tien 
jaar ‘guerrillastrijd’ van het Beijing Queer Film Festival 
geregisseerd door Yang Yang (40 min)
CinemAsia & UvA Pride screen the documentary Our 
Story - 10-year “guerrilla warfare” of the Beijing Queer Film 
Festival directed by Yang Yang (40 min)
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10
3 augustus: 17.00 - 18.30 uur | August 3rd: 5pm - 6.30pm

UIT ETEN/eating out
-

Speciaal: extra ‘roze’ menu
Hemelse Modders extra ‘roze’ menu
Hemelse Modder’s extra menu: Touch of Pink
Oude Waal 11
Dagelijks: 18:00 - 23.30 uur | Daily: 6pm - 11.30pm

Hollandse Pot
Eten met andere holebi’s in een huiskamerrestaurant in 
de Jordaan
Have dinner with other gay people in a cosy ‘living room 
restaurant’
Egelantiersstraat 254
August 1st/2nd/4th: 19.00h - 23.00h

CuliGay kookworkshop & diner 
Ontmoeten, koken en genieten!
Meeting people, cooking and enjoying! 
Kookstudio, Haarlemmer Houttuinen 535
August 1st/2nd: 19.00h - 22.30h

WINkELEN/shopping
-

Vrolijk Art Book etalage
Ton of Holland ontwerpt de Vrolijk etalage met zijn boek
Ton of Holland dressed the Vrolijk window with his unique 
book
Paleisstraat 135
Dagelijks gedurende openingstijden | Daily during opening 
hours

Gays&Gadgets
August 1st - Let the Pride Begin, free drinks and snacks
09.00h - 21.00h
August 2nd - High Tea 2-5pm and from 7pm Push Up 
contest 14.00h - 21.00h
August 3rd - Gay for a Day, We turn your straight friend 
into a real gay! 09.00h - 21.00h
August 4th - It’s Gay Pride: Party Time, The 100 Hottest 
Gay Hits 09.00h - 21.00h
August 5th - Bye Bye Love, time to say goodbye
Spuistraat 44 15.00h - 20.00h

Black Body - Ontdek onze nieuwe winkel
Gratis koffie en cake voor onze klanten
Free coffee and cake for all customers
Kerkstraat 173
August 2nd to 4th: 11.00h - 19.00h 

Aftrekken als liefdeskunst 
Aftrekken een kunst en een kunde, 
The noble art of handjobs,
Mail & Female, Nieuwe Vijzelstraat 2
2 augustus: 18.45 - 20.15 uur | August 2nd: 6.45pm - 
8.15pm 

Mister B’s Happy Pride Borrel with lottery
Mister B verwelkomt Pride bezoekers met een hapje, een 
drankje en een loterij
Mister B welcomes Pride visitors with drinks and snacks 
and a lottery
Warmoesstraat 89
3 augustus: 16.00 - 19.00 uur, loterij om 18.00 uur | 
August 3rd: 4pm - 7pm, lottery at 6pm

Amanda Lepore live on Stage
Geniet van Amanda Lepore en pas op voor mannen in 
onderbroek
Enjoy Amanda Lepore and beware of guys in underwear
De Bijenkorf, Dam 1
3 augustus 18.30 - 20.00 uur | August 3rd 6.30pm-8pm

FILMS OVERIGEN-other
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TEARS OF PRIDE WALk 

Stichting Homomonument en Stichting 
ProGay organiseren op 2 augustus 
2012 Tears of Pride Walk, naar het 
Homomonument met voorafgaand een 
manifestatie op het Mercatorplein in 
stadsdeel West.

De manifestatie en tocht zullen in het teken staan van 
homofobie in het algemeen en anti-homogeweld in het 
bijzonder. Iedereen die de LHBTQ-community een warm 
hart toedraagt, is uitgenodigd deel te nemen. 

WAT STAAT ER TE GEBEUREN?

16:00 uur  start manifestatie op het Mercatorplein 
 (stadsdeel West)

18:00 uur start Tears of Pride Walk, naar het 
 Homomonument

19:30 uur aankomst Homomonument en toespraken 

20:00 uur officiële aftrap buitenfeesten 
 Amsterdam Gay Pride

Het zou fantastisch zijn als de eerste editie van de Tears of 
Pride Walk goed vertegenwoordigd wordt. Daarom vragen 
wij je om zo veel mogelijk kennissen, vrienden, collega’s of 
familieleden mee te nemen naar het Mercatorplein.

tears oF pride walk

The Homomonument foundation and 
ProGay foundation are organizing the Tears 
of Pride Walk to the Homomonument on 
August 2, 2012, starting with a manifestation 
at Mercatorplein (West).

The manifestation and walk will focus on homophobia in 
general and anti-gay violence in particular. Any friend of 
the LGBTQ-community is invited to take part.

what is going to happen?

4pm start manifestation at Mercatorplein (West)

6pm  start Tears of Pride Walk, to the 
 Homomonument

7.30pm arrival at Homomonument and speeches

8pm  official kickoff of outdoor parties 
 Amsterdam Gay Pride
 

It would be fantastic if we are out in force for the first 
edition of the Tears of Pride Walk. For this reason we ask 
you to bring friends, family and colleagues to 
Mercatorplein.

Fototentoonstelling ‘We are Vrij West’
IJdockzz maakte in samenwerking met een aantal 
jongeren een fotoreportage bestaande uit tien portretten. 
In deze reeks worden vijf LHBTQ-buurtbewoners en vijf 
LHBTQ-buurtorganisaties geportretteerd.
Together with several adolescents, IJdockzz created a 
photo report consisting of ten portraits. Five of LGBTQ’s 
from the neighborhood and five of LGBTQ-residents’ 
associations.
OBA en Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250 
Dagelijks, tijdens openingstijden | Daily, during opening 
hours

Dansworkshops & vrijdansen
Dansschool Hans Vos geeft gratis dansworkshops voor be-
ginners in salsa & chachacha. Je kunt de geleerde passen 
meteen in praktijk brengen tijdens het vrijdansen. Geniet 
ook van een spetterende dansdemonstratie.
Come and take part in a free dancing lesson in salsa and 
cha-cha-cha for beginners. You can practice the learned 
steps during social dancing and enjoy a spectacular dance 
demonstration. 
Westerwijk, Admiraal de Ruijterweg 148-152
3 augustus: 19.30 - 23.45 uur | August 3rd: 7.30pm - 
11.45pm

PINKPicknick
Pink West Picknick in het Westerpark; ook voor kinderen
Pink West Picnic at the Westerpark; suitable for kids
More info: www.pinkwest.nl
29 juli: 14.00 - 18.00 uur | July 29th: 2pm - 6pm

WE ARE VRIj WEST
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Roze Zondag
Het Zomerfestival (voorheen Kwakoe) heeft ook deze 
editie een Roze Zondag. Dit jaarlijkse multiculturele evene-
ment in het Bijlmerpark krijgt op zondag 29 juli een roze 
randje. Iedereen is welkom: jong, oud, gay of hetero.
The Summer Festival at the Bijlmerpark has a pink ring to 
it on this special day where everybody is welcome: young, 
old, straight or LGBT.
Bijlmerpark
Sunday July 29th: 13.00h - 18.00h 

Roze Maandag
Precies een jaar geleden is Eetcafé 100% Zuidoost 
begonnen met Roze Maandag, waarbij de eerste maandag 
van iedere maand in het teken van holebi’s staat.  
Om dit eenjarig bestaan te vieren wordt de Roze Maandag 
tijdens de Amsterdam Gay Pride een groots spektakel. Op 
het evenement van 30 juli zullen dan ook alle artiesten en 
dansers die het afgelopen jaar hebben opgetreden met de 
roze maandagen het podium betreden. 
Exactly one year ago eatery Eetcafé 100% Zuidoost star-
ted organizing Pink Monday, where every first monday of 
the month is LGBT-themed. To celebrate this anniversary, 
there will be a fantastic event on the 30th of July. All the 
artists and dancers who performed on Pink Mondays 
during the last year will perform at this event! 
Bijlmerplein 367 
Monday July 30th: 16.00h - 01.00h 

Dialoog Homoseksualiteit
Stichting SaVo (samen vooruit) organiseert een dialoog-
bijeenkomst over homoseksualiteit. Een ieder is hiervoor 
uitgenodigd. LHBTQ`s uit de gemeenschap en religieuze 
leiders zullen aanwezig zijn om samen, met respect voor 
de ander, in gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Het doel van de dialoogbijeenkomst is homoseksualiteit 
binnen de Hindoestaanse gemeenschap bespreekbaar te 
maken en het verborgen leed van de LHBTQ’s onder de 
Hindoestanen kenbaar te maken.

Door middel van de bestaande LHBTQ-kennisquiz van 
het COC zal het eerste ijs gebroken worden. De quiz 
bevat vragen over historie, literatuur, wetenschap, tv, 
muziek, psyche, sport en gezondheid, maar ook bekende 
LBHTQ-persoonlijkheden zullen aan bod komen.

SaVo Foundation organizes a dialogue session on homo-
sexuality. Everyone is invited.
LGBTQs from the community and religious leaders will be 
present and will talk with each other. 
The aim of the dialogue session is to enable people to talk 
about homosexuality within the Hindustani community in 
order to diminish the hidden suffering of these LGBTQ’s.
VEC-gebouw, Bijlmerdreef 1301
Tuesday August 1st: 18.00h - 21.30h

WE ARE zUIDOOST 
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Gay Pride & Tourist Information
Bij het VVV-agentschap Spuistraat - Gay Tourist Inform-
ation Centre (GAYTIC) kun je binnenlopen voor flyers, 
magazines, citymaps en uitgebreide informatie op gay 
gebied. Verder vind je er informatie over alle activiteiten 
tijdens de Amsterdam Gay Pride evenals tickets voor de 
meeste feesten. Daarnaast biedt GAYTIC het standaard 
dienstenpakket aan van elk VVV-agentschap met alle 
toeristische informatie over Amsterdam en Noord-Holland. 
GAYTIC is een gratis service van Gays&Gadgets.

GAYTIC, The Gay Tourist Information Centre can provide 
you with extensive information on all activities during 
Amsterdam Gay Pride. All flyers, leaflets, magazines 
and city maps for planning your own Amsterdam Gay 
Pride are available here, as well as tickets for most of the 
pride parties. GAYTIC is happy to assist you in finding 
the best bars, hippest and coolest parties and places-to-
be. GAYTIC is also an official VVV Tourist Agency with 
general information on Amsterdam and the Noord-Holland 
provence. GAYTIC is a free service of Gays&Gadgets.

Spuistraat 44
Dagelijks, van 09.00 - 21.00 uur
Daily, from 9am - 8pm

Pink Point Information
Pink Point is al twaalf jaar de plek voor alle gay info in Am-
sterdam. Gelegen naast het Homomonument, biedt Pink 
Point een uitgebreide selectie roze cadeaus en souvenirs.

For more than twelve years, Pink Point has been the place 
to be for all your Amsterdam gay info. Situated next to the 
Homomonument, Pink Point offers a great selection of gay 
souvenirs and gifts.

Pink Point Westermarkt naast het Homomonument
28 juli tot 1 augustus: 09.00 - 20.00 uur | 2 tot 4 augustus: 
09.00 - 22.00 uur | 5 augustus: 09.00 - 19.00 uur 
Pink Point Westermarkt next to the Homomonument
July 28th to August 1st: 09.00h - 20.00h | August 2nd to 
August 4th: 09.00h - 22.00h | August 5th: 09.00h - 19.00h

Roze in Blauw
Gediscrimineerd, beledigd, mishandeld of bestolen omdat 
je homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent? Meld 
dat altijd bij de politie! Bel direct 112 bij spoed of achteraf 
0900-8844 als er geen sprake is van een spoedsituatie.
Praat je liever met een medewerker van het homonetwerk 
Roze in Blauw? Bel dan 020-5595385 of stuur een e-mail 
naar homonetwerk@amsterdam.politie.nl

Roze in Blauw behartigt de belangen van LHBT’s binnen 
en buiten de politie. Men biedt een luisterend oor, kan 
doorverwijzen of bemiddelen bij het doen van aangifte. 
Je kunt rekenen op goede opvang en er wordt zorgvuldig 
omgegaan met je privacy.

Discriminated against, insulted, assaulted or robbed 
because you’re gay, lesbian, bisexual or transgender? 
Always contact the Amsterdam Police. Call 112 in case of 
an emergency of 0900-8844 for non-emergency situations

Gratis Hepatitis B-vaccinatie
Hepatitis B komt veel voor onder mannen die seks hebben 
met mannen. Het is na hiv de meest ernstige soa: erg 
besmettelijk en met grote risico’s voor de gezondheid. Ook 
van één sekscontact kun je het krijgen. Gelukkig kun je 
jezelf beschermen door je gratis te laten vaccineren door 
de GGD.

Hepatitis B is a common but serious STD. You run a higher 
risk of contracting Hepatitis B if you have sex with different 
partners; getting vaccinated is your best protection. Free 
Hepatitis B shots will be offered by the GGD (Amsterdam 
Community Health Service).

Reguliersdwarsstraat, hoek Koningsplein 3 augustus: 
20.00 - 23.00 uur | 4 augustus: 13.00 - 19.00 uur 
Thorbeckeplein 5 augustus: 14.00 - 19.00 uur 
Reguliersdwarsstraat, corner Koningsplein August 3rd: 
8pm - 11pm | August 4th: 1pm - 7pm 
Thorbeckeplein August 5th: 2pm - 7pm 

Poz & Proud’s Test & Tell!
Hiv-positieve mannen gaan in gesprek met bezoekers van 
de Amsterdam Gay Pride over hun (soa)testgedrag en over 
het beeld dat ze nu hebben van hiv.

HIV-positive men will ask visitors of the Amsterdam Gay 
Pride about the frequency of their STD tests and their 
current views on HIV.

Westermarkt
2 augustus: 18.00 - 21.00 uur | August 2nd: 6pm - 9pm

GEzONDHEID EN INFORMATIE- health 
and InformatIon
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STRAATFEESTEN
-

Van donderdag 2 tot en met zondag 5 augustus 
vieren we buiten onze trots met podia op 11 locaties 
in de binnenstad. De officiële opening van de straat- 
en pleinfeesten vindt plaats op de Westermarkt bij 
het Homomonument. Om 19.30 uur arriveren de 
deelnemers aan The Tears of Pride Walk om 20:00 uur 
vindt de opening plaats, gevolgd door het spetterende 
openingsfeest van Roze Wester. De Amsterdam 
Gay Pride eindigt op zondag met het officiële 
slotfeest georganiseerd door Stichting ProGay op 
het Rembrandtplein. Op de hiernavolgende pagina’s 
kondigen de organisatoren zelf hun feesten aan.

street parties
-

Thursday August 2nd until Sunday August 5th we 
celebrate our pride outside with performances on 
11 stages throughout the city centre. The official 
outdoors launch of Amsterdam Gay Pride will take 
place at the Homomonument at Westermarkt. At 
19.30h the participants of the Tears of Pride Walk 
will arrive, after which at 20.00h the official kickoff 
will take place. The Amsterdam Gay Pride has its 
official ProGay closing party on Sunday the 5th at 
the Rembrandt Square. On the next pages, the 
event organizers will introduce their parties to you 
themselves.

OUTDOOR
-

Club Roque DJ Buitenfeest
Buitenpodium met Club Roque DJ’s
Outside stage with Club Roque DJ’s
Amstel 178
4 augustus: 11.00 - 21.00 uur | August 4th: 11am - 9pm

Informatiemarkt
Twintig kramen bieden allerlei informatie. Kom langs!
Twenty stands offer all kinds of information. Come and 
take a look!
Thorbeckeplein
5 augustus: 13.30 - 21.00 uur | August 5th: 1.30pm - 9pm

OUTDOOR PARTIES
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TERUGkEREND
/recurring
-

Cozy Bar Gay Pride Week
Tijdens Gay Pride trekken we alles uit de kast om er een 
geweldig feest van te maken. Met onze sexy shirtless 
bartenders, heerlijke cocktails en super sexy entertainment 
is er voor iedereen wat wils. www.cozybar.nl
Come and check out our luscious selection of cocktails and 
one of the best happy hour deals in town. During Gay Pride 
week come and party with our hot shirtless bartenders, 
luscious cocktail deals and super sexy entertainment. 
www.cozybar.nl
Sint Jacobstraat 8
July 28th/29th/30th, August 1st/2nd: 16.00h - 01.00h | 
August 3rd: 16.00h - 03.00h | August 4th: 16.00h - 05.00h, 
August 5th: 16.00h - 23.00h 

DJ GUTXI! at The Queen’s Head
Pimped classics, hot present vocals and a swirl of Latin 
Grooves
Zeedijk 20
July 28th, August 4th: 22.00h - 03.00h 

(Z)onderbroek
Underwear dance party. Dresscode: underwear, swimmers, 
jockstrap
Church, Kerkstraat 52
August 3rd: 22.00h - 05.00h | August 4th/5th: 22.00h - 
04.00h 

Prik Parties
August 2nd: Pride Cocktail Party with PRIK-DJ’s Pop & 
Dance
August 3rd: Pre Pride Party 
August 4th: Pink Pride Party
August 5th: Pride Prosecco Party
Prik, Spuistraat 109
August 2nd: 16.00h - 01.00h | August 3rd/4th: 22.00h - 
03.00h | August 5th: 14.00h - 01.00h  

FUXXX parties
August 2nd: Fresh Meat & Gay Classics
August 3rd: Pure Pride 
August 4th: Liberated
August 5th: NCADAM
Warmoesstraat 96
August 2nd: 11.00h - 16.00h | August 3rd: 21.00h - 05.00h 
| August 4th: 22.00h - 06.00h | August 5-8: 22:00h -04:00h

zATERDAG 28 jULI
/saturday July 28th
-

Gay Pride BLUF party
BLUF vergadering tijdens de Amsterdam Gay Pride
BLUF meeting at Amsterdam Gay Pride 
Dirty Dicks, Warmoesstraat 86
22.00 - 00.00 uur | 10pm - midnight

Ladz
Gay dansfeest voor lads, skaters, gabbers, sportswear-
boys
Gay dance party for lads, skaters, gabbers, sportswear-
boys
Church, Kerkstraat 52
22.00 - 05.00 uur | 10pm - 5am

zONDAG 29 jULI
/sunday July 29th
-

Thermos goes Exotic
‘Asian Persuasion’, gay play and cruise party
Raamstraat 33
15.00 - 18.00 uur | 3pm - 6pm

S.O.S.
Safe seksfeest voor mannen. Dresscode: shirtless
Safe seks party for men. Dress code: shirtless
Church, Kerkstraat 52
16.00 - 20.00 uur | 4pm - 8pm

DINSDAG 31 jULI
/tuesday July 31st
-

K!nk
Golden shower-feest voor mannen en transmannen
Golden shower party for men & transmen only
Church, Kerkstraat 52
20.00 - 00.00 uur | 8pm - midnight

Pride Bingo Night
The Queen’s Head, Zeedijk 20
21.00 - 01.00 uur | 9pm - 1am

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
/wednesday august 1st
-

Naked Bar
Naaktavond voor mannen en transmannen
Naked evening for men and transmen
Church, Kerkstraat 52
20.00 - 00.00 uur | 8pm - midnight

Sip or Shoot!
Cocktails, shots and soulful grooves by BUMP DJ
Bump, Kerkstraat 23
20.00 - 01.00 uur | 8pm - 1am

De Amsterdamse homohoreca trekt ook dit jaar alles 
uit de kast om het de bezoekers gedurende de negen 
dagen van de Pride naar de zin te maken. Van knusse 
bingo-gezelligheid tot stomende seks, je vindt het 
allemaal.

The Amsterdam gay catering industry does its very 
best to please its visitors. Every day you can enjoy 
all kinds of parties and get-togethers. From the cosy 
comfort of a nostalgic bingo event in the pub to 
steamy sex in several clubs, you’ll find it all.

INDOOR PARTIES
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DONDERDAG 2 AUGUSTUS
/thursday august 2nd
-

Pride Popcorn
Barmannen op rolschaatsen, gratis popcorn en DJ JAKK B
Waiters on roller skates, free fresh popcorn & DJ JAKK B
BUMP, Kerkstraat 23
20.00 - 02.00 uur | 8pm - 2am

Code Night ‘Pride Edition’
Een fetisjnacht voor fetisj- en niet-fetisj mannen
A fetish night for fetish- and non-fetish guys
Eagle, Warmoesstraat 90
22.00 - 04.00 uur | 10pm - 4am

Blue
Kooky klubbing dansfeest met Hopelezz family
Kooky klubbing dance party with Hopelezz family
Church, Kerkstraat 52
22.00 - 04.00 uur | 10pm - 4am

VRIjDAG 3 AUGUSTUS
/Friday august 3rd
-

Gaywatch
Strandfeest, beachvolleybal, barbecue, cocktails, 
clubavond
Beach party, beach volleybal, barbecue, cocktails, club 
night
Amsterdam Roest, Czaar Peterstraat 213
19.30 - 03.00 uur | 7.30pm - 3am

G.L.O.W.
Gay, Loud, Out & Wild - where sexy people light up!
Club Odeon, Singel 460
21.00 - 05.00 uur | 9pm - 5am

PRIDE KICK-START!
Met DJ Devotion. Vrij entree
With DJ Devotion. Free entrance
BUMP, Kerkstraat 23
22.00 - 04.00 uur | 10pm - 4am

Black Body Rubber Only Party
Cuckoo’s nest, Nieuwezijds Kolk 6
22.00 - 04.00 uur | 10pm - 4am

Het Toekomstig Genootschap
F*cking Pop Queers XL FREE pre-party!
Brasserie Harkema, Nes 67
23.00 - 03.00 uur | 11pm - 3am

Supertoys & Rumour has it
Twee hysterisch leuke feesten bundelen hun krachten
Two young and trendy parties join forces
AIR Amsterdam, Amstelstraat 24
23.30 - 05.00 uur | 11.30pm - 5am

zATERDAG 4 AUGUSTUS
/saturday august 4th
-

BUMPERKLEVEN! Pride Edition
Our hottest dancers & DJ’s will get you bumpin’ & jumpin’
BUMP, Kerkstraat 23
17.00 - 04.00 uur | 5pm - 4am

Mister B Canal Pride After Boat Party
Ontmoet echte mannen na de Canal Pride in de Eagle
Come and meet real men after the Canal Pride in the 
Eagle
Warmoesstraat 90
17.00 - 22.00 uur | 5pm - 10pm

Rapido XL Experience
With DJs Tony Moran, Paulo Pacheco, Renate Cecin
Convention Factory, Czaar Peterstraat 213
22.00 - 07.00 uur | 10pm - 7am

Matinée
Gayminded houseparty met veel shows en entertainment
Gay minded house party with shows and entertainment
Air, Amstelstraat 16
22.00 - 05.00 uur | 10pm - 5am

Bear Neccessity Amsterdam Pride
With DJs Rado, Binomiio, Bravoguy en Matahari
Club Odeon, Singel 460
23.00 - 05.00 uur | 11pm - 5am

F*CKING POP QUEERS XL!
It’s fun! It’s pop! And it’s sooo gay!
Paradiso, Weteringschans 6
23.00 - 05.00 uur | 11pm - 5am
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zONDAG 5 AUGUSTUS
/sunday august 5th
-

Dirty Dicks’ Canal Pride After Party
Party until late in the morning!
Warmoesstraat 86
05.00 - 09.00 uur | 5am - 9am

Eagle After Party
Warmoesstraat 90
05.00 - 09.00 uur | 5am - 9am

Fist Factory
De meest bezochte fistingparty van Amsterdam
The most well known fisting party of Amsterdam
Dirty Dicks, Warmoesstraat 86
15.00 - 22.00 uur | 3pm - 10pm

Rapido - Gay Pride Edition
Guys from all over Europe come to dance to uplifting tunes
Paradiso, Weteringschans 6-8
15.00 - 02.00 uur | 3pm - 2am

Twinks
Dans- en seksfeest voor mannen tot en met 35 jaar
Hot dance and sex party for guys up to and including 35 
years old
Church, Kerkstraat 52 
16.00 - 20.00 uur | 4pm - 8pm

Happy Landings T-dance
We’re dedicated to end your Pride with a smile! Free 
drinks, disco!
BUMP, Kerkstraat 23
17.00 - 01.00 uur | 5pm - 1am

Lady Galore’s Drag Night
Drag Queens Galore! Een vriendelijke vibe, shows en 
plezier!
Drag Queens Galore! A friendly vibe, performances and 
fun!
Engel Next Door, Zeedijk 25
18.00 - 23.45 uur | 6pm - 11.45pm

Getto Pride Cocktail Bash
Special edition. Cocktails & lounge tunes
Warmoesstraat 51
18.00 - 23.45 uur | 6pm - 11.45pm

MSA monthly meeting
Motor Sportclub Amsterdam holds its monthly drink
Schreierstoren, Prins Hendrikkade 94/95
20.00 - 23.00 uur | 8pm - 11pm

AFTER DARK
A party for men, women and everyone in between
FUXXX, Warmoesstraat 96
22.00 - 04.00 uur | 10pm - 4am
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Op zaterdag 4 augustus varen er voor de 
zeventiende maal 80 paradeboten door de 
Amsterdamse grachten om roze trots te 
tonen. De botenparade werd in 1996 voor 
het eerst georganiseerd door GBA in aan-
loop naar de Gay Games in 1998. Dit was 
het begin van wat uit zou groeien tot het 
grootste jaarlijks georganiseerde evenement 
van Amsterdam, de Amsterdam Gay Pride. 

Sinds 2006 is de organisatie van de Amsterdam 
Gay Pride in handen van stichting ProGay. Verschil-
lende primeurs passeerden de afgelopen jaren de 
revue, bijvoorbeeld de 16-min boot van jongeren-
groepering Jong&Out in 2007. Sinds 2008 varen de 
burgemeester, politie in uniform en het ministerie van 
OCW mee, inmiddels vertrouwde gezichten in de 
parade.

Vorig jaar voer het Ministerie van Defensie voor het 
eerst mee met een eigen boot. Dit jaar beleeft de 
Turkse boot haar primeur, met LHBT-opvarenden van 
Turks-Nederlandse afkomst.

In de loop der jaren schreven steeds meer partijen 
zich in voor deelname aan de parade, waardoor er 
inmiddels met een systeem van loting en wildcards 
wordt gewerkt. Hiermee zorgen we ervoor dat de 
botenparade zijn unieke, diverse karakter behoudt. 

ProGay, YouTube en AVRO sloegen de handen in 
2011 ineen om de parade integraal en via internet uit 
te zenden met in totaal 1.500.000 kijkers wereldwijd. 
CNN riep eind mei onze pride uit tot een van de vijf 
best picks around the world for celebrating Pride. 
De parade start om 14.00 uur in het Westerdok en 
loopt via de Prinsengracht en Amstel via Oudeschans 
richting het Oosterdok. Ook dit jaar verwachten we 
honderdduizenden bezoekers. 

Wilt u een goede plek hebben om alle boten te 
kunnen zien, zorg dan dat u op tijd aanwezig bent. We 
adviseren bezoekers met de trein naar Amsterdam te 
komen. 

Saturday August 4th, for the 17th time, 80 
festive boats expressing LGBT pride will 
be floating through the canal. The idea of 
bringing the Gay Games to Amsterdam first 
originated in the early 1990s along with the 
notion to celebrate our pride with a floating 
parade. In 1996, the first set of pride boats 
sailed through the canals of Amsterdam. 
After the Gay Games were held here in 
1998, Amsterdam Gay Pride became a full-
fledged festival to which parties, sports and 
cultural activities were also added. 

In 2006 Amsterdam Gay Pride was organised by 
ProGay for the first time. Since then greater emphasis 
has been given to expansion of the event. In 2007, a 
boat full of out and proud teenagers joined the parade 
for the first time, Company Pride was created and 
Christian groups and representatives of the Dutch 
government participated in the festivities. 

Last year Dan Choi joined the boat of the ministry 
of Defence, which participated in the parade for the 
first time. This year a Turkish Boat will participate for 
the first time, with LGBT passengers from Turkish 
descent. They emphasize the ongoing struggle for 
LGBT rights in European countries and throughout 
the world.

ProGay, YouTube and broadcasting company AVRO 
joined hands last year to broadcast the parade via the 
internet, which resulted in 1,500,000 views worldwide. 
In May, CNN proclaimed our pride to be one of the 
five ‘best picks around the world for celebrating 
Pride’.

The Canal Parade starts at 2pm at Westerdok and 
continues through the Prinsengracht and the Amstel 
river via Oudeschans to Oosterdok. The last boats will 
pass approximately at 5pm.
Again hundreds of thousands of visitors are expected 
to come and watch the Canal Parade. To ensure 
the best view, make sure you get there on time. We 
strongly advise visitors from outside of Amsterdam to 
travel by train. 

STICHTING PROGAy
-
ProGay zet zich in om door middel van zichtbaarheid 
sociale acceptatie van homoseksualiteit te bewerkstelligen. 
‘Dat wat zichtbaar is kun je niet negeren, daar moet je 
wat mee’, is haar gevleugelde uitdrukking. Daarnaast wil 
ProGay Amsterdam als Gay Destination van impulsen 
voorzien. Zo viert de stichting het eerste lustrum van haar 
initiatief Pink Christmas, dat langzaamaan uitgroeit tot een 
winterevenement van formaat. ProGay is sparringpartner 
van de gemeente als het gaat om het waarborgen  van 
een goed veiligheidsniveau bij het organiseren van 
evenementen in de hoofdstad.

progay Foundation 
-
ProGay is committed to the achievement of the social 
acceptance of homosexuality through visibility. ‘You can 
not ignore what is right in front of you’, is an expression 
often used by the foundation. In addition, ProGay wants to 
give Amsterdam a boost as a Gay Destination. This year, 
ProGay celebrates the first lustrum of her annual Pink 
Christmas winter event which is well on its way to becom-
ing as big as Amsterdam Gay Pride. ProGay partners with 
the municipality to ensure an adequate level of safety in 
the organization of its events. 

BOTENPARADE
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BELEEF DE GAY PRIDE 
OP OUTTV
Progay TeeVee brengt jou van maandag 30 juli tot en 

met vrijdag 3 augustus iedere dag het heetste nieuws 

vanaf de Amsterdamse Gay Pride. Iedere werkdag om 

22.55 uur na OUTnow op OUTTV. 

Op woensdag 8 augustus zie je om 22.50 uur de 

OUTnow Gay Pride special.

BE A VIP

nachting en 4 VIP-tickets voor de slotmanifestatie op het 

Rembrandtplein op zondag 5 augustus. Geen winnaar? 

Niet getreurd, je maakt daarnaast kans op 4x2 tickets voor 

het VIP-dek op de Amstel op zaterdag 4 augustus of een 

van de 10 OUTTV en ProGay goodiebags. Doe snel mee!

www.out.tv

Word jij dit jaar onze very special guest? Ga nu naar 

www.weareproud.nl/newsletter schrijf je in voor de Gay 

Pride nieuwsbrief en wie weet beleef jij het slotweekend 

van de Gay Pride van dichtbij. De winnaar vaart tijdens de 

botenparade op zaterdag 4 augustus met 3 vrienden mee 

op de OUTTV-boot. Daarnaast ontvang je een hotelover-
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