Lancering van start Kunst & Cultuurprogramma, EuroPride 2016,
Zondag 24 juli 2016.

Locatie
Datum

Opening van het Arts & Culture programma van de EuroPride 2016
COC’s Shakespeare Club,Amsterdam Museum, Sint Luciënsteeg 27
Zondag 24 juli 2016

Programma
• Welkomstwoord door Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum.
• Het ontsteken van de boom op de Roze Hang-Out, is de opening die wordt
verricht door de wethouder Diversiteit Simone Kukenheim en
Siep de Haan, initiator en organisator Amsterdam Gay Pride 1996 – 2005,
bestuurslid van het Andreas Cultuurfonds.
• Diverse optredens, onder andere Lady Charity en DJ Sunny.
• Vanaf 20.00 uur op de Dam het Mensenrechtenconcert plaats vindt.
De eerste Roze Hang-Out in het hartje van Amsterdam. Twee weken en drie weekenden lang een
plein vol optredens, presentaties, lezingen en workshops. Binnenplein van Amsterdam Museum
Optredens vanuit Amsterdam Museum van onder meer de Nederlandse Reisopera, 700 koorleden
uit 14 verschillende landen, een trava zangles, presentaties van het De la Mar, het Danspaleis en
van de tikkeltje ondeugende club Church.

Aan het Kunst & Cultuurprogramma doen alle Amsterdamse kunstinstellingen mee: Het Van Gogh,
Het Stedelijk tot aan FOAM, EYE en OBA.
Deze zomer kleurt Amsterdam voor de 21ste keer in regenboogkleuren. In heel de stad vieren we
de diversiteit van de LGBTI – gemeenschap.
Ter ere van de 70e verjaardag van het COC is de binnenplaats van het Amsterdam Museum
omgedoopt tot COC’s Shakespeare Club en is
van 23 juli tot 7 augustus het festivalhart van de EuroPride.
De Shakespeare Club biedt ontmoeting, verbinding en cultuur, de drijvende krachten achter
verandering.
Dagelijks van 11.00 tot 21.00 uur en op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tot 23.00 uur
(www.shakespeareclub.nl of via Facebook).
De kick-off van het Arts & Culture programma vindt plaats op 24 juli met een feestelijke opening
in de Shakespeare Club, op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.
In Amsterdam Museum is te zien de tentoonstelling Transmission in het museum te bezoeken of/en
met de auditour (In)Visible (ingesproken door Ellie Lust, woordvoerder politie Amsterdam en
voorzitter van het politienetwerk Roze in Blauw). Het Amsterdam Museum realiseerde
tentoonstelling en een audiotour in het kader van de Europride.
De opening van Arts & Culture Pride is georganiseerd in samenwerking met het Amsterdam
Museum, de Kunst & Cultuur Commissie, de stichting Amsterdam Gay Pride en stichting Andreas
Cultuurfonds.
De opening is mede mogelijk gemaakt door:

