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COC’s Shakespeare Club 2018: sharing stories, exploring identity
Amsterdam - Van 28 juli tot en met 5 augustus vindt op de binnenplaats van het Amsterdam Museum de derde editie van COC’s Shakespeare Club plaats. Het thema dit jaar is het
verkennen van identiteit binnen de super diverse LHBTI+ gemeenschap. Door verhalen met
elkaar te delen maken we zichtbaar wat ons van elkaar onderscheidt en wat ons met elkaar
verbindt. Tijdens 9 dagen COC’s Shakespeare Club is het Amsterdam Museum wederom dé
relaxte hang-out waar ontmoeting, verbinding en cultuur samenkomen.
Gedurende de Pride week presenteren verschillende LHBTIQ+ organisaties en bondgenoten
hier een divers programma rondom het thema ‘sharing stories, exploring identity’. Er zijn museumrondleidingen, presentaties, netwerkbijeenkomsten, forums, paneldiscussies en workshops.
Iedereen, ongeacht achtergrond, is welkom om met vrienden een drankje te komen drinken,
gezellig mee te dansen of gewoon te ‘zijn’.
COC’s Shakespeare Club heeft als doel de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+
gemeenschap in Amsterdam en omstreken te vergroten. Daarom brengen we de super diverse
LHBTIQ+ gemeenschap en onze ‘allies’ in een veilige omgeving samen om het te hebben over
wat we van elkaar kunnen leren en wat ons met elkaar verbindt. Door de centrale locatie van het
Amsterdam Museum in de binnenstad staan we open voor een divers publiek van Amsterdammers en (internationale) bezoekers.
Het complete programma van COC’s Shakespeare Club 2018 is binnenkort te vinden via
https://www.cocamsterdam.nl/shakespeareclub. Hou ook de events op Facebook in de gaten
voor updates en details over programmaonderdelen via www.facebook.com/cocamsterdam.
COC’s Shakespeare Club
De Shakespeare Club werd opgericht in 1946. De allereerste bijeenkomst met een opkomst
van 150 mensen betekende meteen een primeur voor Nederland. Voor die tijd waren er nog
nooit zoveel ‘homo’ mannen en vrouwen in Nederland samengekomen. Inmiddels is de naam
veranderd naar COC. COC’s Shakespeare Club is sinds Europride in 2016 weer tot leven
geroepen tijdens het culturele programma van Amsterdam Pride. De editie 2018 wordt door
COC Amsterdam in partnerschap met verschillende vertegenwoordigers uit de LHBTIQ+
gemeenschap en het Amsterdam Museum georganiseerd en vindt plaats op de binnenplaats
van het museum aan de Kalverstraat 92, te Amsterdam.
— Einde persbericht —

COC Amsterdam en omstreken
COC Amsterdam en omstreken richt zich op persoonlijke empowerment, verbinding en mobilisatie rondom seksuele oriëntatie, gender identiteit & expressie en sekse kenmerken, door ons
samengevat in de term ‘seksuele en genderdiversiteit’. COC Amsterdam is onderdeel van een
brede maatschappelijke beweging waar verandering vooral voortkomt uit (gezamenlijk) doen.
Binnen COC Amsterdam staan eigen initiatief, motivatie en respect voor elkaar centraal. Onze
kernwaarden zijn: initiatiefrijk, zichtbaar, samen en geaard. COC Amsterdam en omstreken is
een vereniging van plm. 1900 leden en 150 vrijwilligers. COC Amsterdam en omstreken is actief in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, OuderAmstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum is dé plek om Amsterdam te leren kennen – voor zowel inwoners als
bezoekers die graag meer willen weten over de Nederlandse hoofdstad en haar geschiedenis.
De stad van Johan Cruijff, Rembrandt, Ajax, de Wallen, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie and marihuana. De stad waar de eerste ‘homo’- huwelijken werden gesloten. Een handelstad die al duizend jaar oud is en een speciale relatie heeft met water, ondernemers, creatievelingen en vrij-denkers. Vanuit het monumentale pand op de Kalverstraat, brengt het Amsterdam Museum brengt de stad tot leven voor iedereen.

