Meer cultuur tijdens Amsterdam Gay Pride
05-05-2014 | De stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) en de
stichting Gay Business Amsterdam (GBA) gaan samenwerken
op het gebied van kunst en cultuur. Beide stichtingen hebben
maandag 5 mei hiervoor een officiële overeenkomst getekend.
Met de samenwerking willen beide organisaties het onderdeel
kunst en cultuur tijdens de Amsterdam Gay Pride op een nog
hoger niveau tillen.
De afgelopen jaren is de Amsterdam Gay Pride uitgegroeid tot
een multidisciplinair festival met een uitgebreid cultureel
programma waaraan verschillende Amsterdamse musea, theaters, galeries en culturele
instellingen meedoen. De combinatie van feest, cultuur en emancipatie maken de
Amsterdamse Gay Pride onderscheidend van andere prides. "Kunst en cultuur is een
belangrijk onderdeel van ons evenement, waar we nog meer aandacht aan willen geven," stelt
Irene Hemelaar, directeur content van AGP. "Door met GBA samen te werken kunnen we
verder professionaliseren. Daar zijn we erg blij mee."
Volgens Siep de Haan van Gay Business Amsterdam (GBA) lag samenwerking voor de hand.
"Wij hebben met GBA een nieuw fonds opgericht: het Andreas Cultuur Fonds. Door middel
van dit fonds gaan we nu de samenwerking aan met AGP. Onze doelstellingen passen
namelijk heel mooi bij elkaar." Het fonds heeft als doel de samenwerking tussen
homoseksuele en lesbische ondernemers en organisaties te bevorderen en te laten groeien op
het gebied van het gay culturele, sportieve, emancipatoire en economische leven in
Amsterdam. "Het idee is om een aanmoedigingsprijs of subsidie uit te reiken aan mensen die
zich inzetten voor vernieuwende homoseksuele en lesbische culturele en maatschappelijke
activiteiten."
Om de culturele programmering vorm te geven tijdens de Amsterdam Gay Pride heeft AGP
een kunst- en cultuurcommissie waarin vertegenwoordigers zitten van diverse disciplines
zoals theater, dans, literatuur, beeldende kunsten en erfgoed. AGP en het Andreas Cultuur
Fonds stellen dit jaar elk € 5.000,- ter beschikking voor culturele initiatieven.
De samenwerking tussen AGP en GBA is bijzonder te noemen. Zo is AGP de huidige
vergunninghouder om de Amsterdam Gay Pride de komende drie jaar te organiseren. GBA
heeft dit op haar beurt ruim tien jaar gedaan t/m 2005. "Wij vinden het belangrijk om de
organisaties te eren en te waarderen die de pride sinds 1996 hebben helpen maken en
groeien," aldus Hemelaar. "Ernst Verhoeven, Peter Kramer en Siep de Haan zijn medeinitiatiefnemers van de Amsterdam Gay Pride. Mede dankzij hun inzet is de pride, met als
hoogtepunt de botenparade, uitgegroeid tot één van Europa's grootste Pride evenementen."
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