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DOORLOPEND

PROGRAMMA

28.07.2018
—
05.08.2018

WELKOM
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

Van zaterdag 28 juli tot en met zondag 5 augustus 2018 strijkt de Club dit jaar
opnieuw neer op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Ook deze keer
is COC’s Shakespeare Club een relaxte hang-out waar ontmoeting, verbinding
en cultuur centraal staan. Met dit jaar het thema:

SHARING STORIES,
EXPLORING IDENTITY.
Een cross-over, intersectioneel en deels tweetalig programma is gemaakt met,
voor en door de LHBTI gemeenschappen en daarbuiten. Maar laten we het
makkelijk houden… het is gewoon leuk en een relaxte plek om jezelf te zijn.
Met trots presenteren COC Amsterdam en het Amsterdam Museum
het programma editie 2018.

COC’s Shakespeare Club is vernoemd naar de titel waaronder het COC op
7 december 1946 in Amsterdam werd opgericht: Shakespeare Club. Omdat
er in die tijd nog een groot taboe rond LHBTI+ heerste, koos men voor een
schuilnaam. In 1949 werd de Shakespeare Club omgedoopt tot het Cultuuren Ontspannings Centrum, ofwel het COC. Het COC zet zich in voor gelijke
rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI+’s in Nederland en
in het buitenland.
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DOORLOPEND

PROGRAMMA

28.07.2018
—
05.08.2018

28.07.2018 — 05.08.2018
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

ZATERDAG 28.07 T/M ZONDAG 05.08
14.00 – 15.00 uur
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en
de feesten in Paradiso. Met Sharing Stories
LHBTI+ nemen Alex, Kevin, Maaike, Marten of
Sebas je mee op een persoonlijke tour. Samen
maken ze de geschiedenis van lesbo’s, homo’s,
bi’s en transen meer zichtbaar en recente
emanciperende LHBTI verhalen komen tot
leven.

te doen! In het stadsmuseum van Amsterdam
programmeren we een prachtige reeks van
lezingen. Over het gay zijn in de kunst, over de
betekenis van de roze driehoek en krachtige
vrouwen die we als pionier of rolmodel
kunnen omarmen. Kom langs, luister en praat
mee met de history talks. Een samenwerking
tussen IHLIA, Amsterdam Museum en COC
Amsterdam. Samen maken we de geschiedenis
van de LHBTI+ gemeenschappen meer
zichtbaar. We zijn enthousiast over de line up
van sprekers: Martien Sleutjes, Kees Ruyter &
Niek van der Spek, Alex Bakker, Naomie Pieter,
Wigbertson Julian Isenia en Stefano Giani.
Van een aantal History Talks is de voertaal
in het Engels.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.

De History Talk is gratis op vertoon van entreebewijs

De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs

VANAF MAANDAG 30.07 T/M VRIJDAG 03.08
17.00 – 18.00 uur
MEETUP’S SHARING STORIES,
EXPLORING IDENTITY

van het Amsterdam Museum.

VANAF ZONDAG 29.07 T/M VRIJDAG 03.08
16.00 – 17.00 uur
HISTORY TALKS
De geschiedenissen van LHBTI+
gemeenschappen zijn niet altijd zichtbaar.
Grote maar ook persoonlijke verhalen zijn
niet automatisch onderdeel van het grotere
verhaal in onze maatschappij. Op enkele
indrukwekkende momenten na, zoals het
eerste ‘homohuwelijk’. Tijd om daar wat aan

van het Amsterdam Museum.

Wat is een Meetup? Tijdens een Meetup kom
je oude bekende tegen of ontmoet nieuwe
mensen op een informele manier. De Meetups
worden elke keer gehost door een andere
groep met een kort programma. Dit jaar
zijn dat: Sport & Pride, LHBTI sekswerkers,
Transgenders Amsterdam, Black Queer
Monologues en Respect2love. Kom langs voor
om verhalen te delen, anekdotes op te halen
of kennis te maken met nieuwe mensen.
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PROGRAMMA

28.07.2018
—
29.07.2018

ZATERDAG 28 JULI
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

DOORLOPEND
VOICES OF THE EPIDEMIC
• Auditorium Amsterdam Museum
In aansluiting op het Aidscongres 2018
vertonen we ‘Voice of the Epidemic’. Deze
korte film toont de hiv/aids epidemie vanuit
het perspectief van gezondheidswerkers,
mensen die al lang met hiv/aids leven, hun
partners en omgeving die hiv/aids van dichtbij
meemaakten en -maken.
De film duurt 25 minuten en draait doorlopend.
Vrij toegankelijk, op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en
de feesten in Paradiso. Met Sharing Stories
LHBTI+ nemen Alex, Kevin, Maaike, Marten of
Sebas je mee op een persoonlijke tour. Samen
maken ze de geschiedenis van lesbo’s, homo’s,
bi’s en transen meer zichtbaar en recente
emanciperende LHBTI verhalen komen tot
leven.
Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.
De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum.
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PROGRAMMA

28.07.2018
—
29.07.2018

ZONDAG 29 JULI
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

DOORLOPEND
VOICES OF THE EPIDEMIC
• Auditorium Amsterdam Museum
In aansluiting op het Aidscongres 2018
vertonen we ‘Voice of the Epidemic’ Deze
korte film toont de hiv/aids epidemie vanuit
het perspectief van gezondheidswerkers,
mensen die al lang met hiv/aids leven, hun
partners en omgeving die hiv/aids van dichtbij
meemaakten en -maken.
De film duurt 25 minuten en draait doorlopend.
Vrij toegankelijk, op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB RONDLEIDING SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Dagelijks van zaterdag 28 juli tot en met
zondag 5 augustus. Gratis op vertoon van
een geldig entreebewijs. Max. 15 personen
per groep.

14.00 - 16.00 UUR
OPENING & NETWERKEVENT
COC’S SHAKESPEARE CLUB – SHARING
STORIES, EXPLORING IDENTITY
COC Amsterdam en het Amsterdam Museum
nodigen je uit voor de opening van de derde
editie van de Shakespeare Club. Met een Shout
Out, wethouder Van Doorninck, Kamilia en
DJ Jasmine Perez vieren we dat de komende
week de binnenplaats van het Amsterdam
Museum het culturele hart is van de Pride: de
Shakespeare Club.

16.00 – 17.00 UUR
HISTORY TALK
ROZE DRIEHOEK: A TINY HISTORY OF
THE PINK TRIANGLE MARTIEN SLEUTJES,
HISTORICUS
• Auditorium Amsterdam Museum
De kick of van onze eerste LHBTI History Talk.
Over de Roze Driehoek dat startte als symbool
van onderdrukking maar groeide uit tot het
symbool van homoseksuele bevrijding in de
jaren ’70. Het is nu bijna vergeten vanwege de
regenboogvlag. Waarom was het zo’n krachtig
symbool?
De History Talk wordt gegeven in het
Nederlands of in het Engels, afhankelijk van
de samenstelling van het publiek.
De Talk is gratis op vertoon van entreebewijs van het
Amsterdam Museum.



PROGRAMMA

30.07.2018

MAANDAG 30 JULI
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en
de feesten in Paradiso. Met Sharing Stories
LHBTI+ nemen Alex, Kevin, Maaike, Marten of
Sebas je mee op een persoonlijke tour. Samen
maken ze de geschiedenis van lesbo’s, homo’s,
bi’s en transen meer zichtbaar en recente
emanciperende LHBTI verhalen komen tot
leven.
Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.

De Autismedialogen worden verzorgd door
AutiRoze Amsterdam.

16.00 - 17.00 UUR
HISTORY TALK
TRIBUTE TO GAY GAMES AMSTERDAM IN
1998 EN PRIDE AND SPORTS NU IN 2018
KEES RUYTER EN NIEK VAN DER SPEK
• Auditorium Amsterdam Museum
Al weer 20 jaar geleden vonden de Gay Games
voor het eerst plaats in Europa en wel in
onze mooie stad Amsterdam met als motto:
‘Friendship through Culture and Sports’. Nu 20
jaar later vieren we die 5e editie GayGames van
toen tijdens de Prideweek 2018 en kijken graag
samen met jullie terug op deze historische,
grootse en meest succesvolle roze happening
eind vorige eeuw
De Talk is gratis op vertoon van entreebewijs van het

De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs

Amsterdam Museum en via de gastenlijst van Pride & Sports.

van het Amsterdam Museum.

14.00 – 16.00 UUR
AUTISMEDIALOGEN
• COC’s Shakespeare Club – binnenplaats
museum
De ‘AutismeDialogen’ biedt de mogelijkheid
voor LHBTI+ met en zonderautisme om
met elkaar in gesprek te gaan. Zo kan de
interessante en verfrissende kijk van LHBTI+
met autisme op LHBTI+ thematiek, en de
kansen en uitdagingen die zij hierbij binnen de
LHBTI+ gemeenschap tegenkomen, worden
belicht.

16.00 - 22.00 UUR
GAY GAMES POP-UP EXPO
• COC’s Shakespeare Club – binnenplaats
museum
Pride & Sports presenteert de mini pop-up
expo: Gay Games 1998 en de fotoshoot van de
LHBTI sportverenigingen 2018 gefotografeerd
door Keef Williams.



PROGRAMMA

30.07.2018

MAANDAG 30 JULI
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

17.00 – 18.00 UUR
MEETUP PRIDE & SPORTS
• COC’s Shakespeare Club – binnenplaats
museum

18.30 - 21.00 UUR
PINK POSTCODE NETWORKS
• COC’s Shakespeare Club – binnenplaats
museum

Welkom in de Meetup Sharing Stories,
exploring identities, vandaag gehost door Pride
& Sports met om om 17.15 uur een toast op
LHBTI- Sport en de toekomst! Gevolgd door
een borrel, het delen van eigen ervaringen en
anekdotes. De Gay Games pop-up expo is te
bekijken, met foto’s van gay sportteams op de
binnenplaats.

Pink postcode borrels zijn er op diverse
plekken in de stad en nu komen ze samen
in de COC’s Shakespeare Club. Pink NieuwWest is de host van de avond, die muzikaal
wordt omlijst met deelnemers van het COC
Songfestival. De avond staat in het teken van
ontmoeten, netwerken en delen van kennis en
ervaringen; daar waar de ‘buurt’ borrels voor
bedoeld zijn.

18.00 - 18.30 - UUR
NIKI TODAY
• COC’s Shakespeare Club – binnenplaats
museum
Op het randje en een beetje rauw, maar vooral
is Niki Today is een gezellig lieve theatre
Queen. Ze laat ons graag buiten hokjes denken
en gaat om zes uur de sterren van de hemel
zingen.



PROGRAMMA

31.07.2018

DINSDAG 31 JULI
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en
de feesten in Paradiso. Met Sharing Stories
LHBTI+ nemen Alex, Kevin, Maaike, Marten of
Sebas je mee op een persoonlijke tour. Samen
maken ze de geschiedenis van lesbo’s, homo’s,
bi’s en transen meer zichtbaar en recente
emanciperende LHBTI verhalen komen tot leven.
Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.

16.00 - 17.00 UUR
HISTORY TALK
AAÏCHA BERGAMIN, FEARLESS
TRANSGENDER PIONEER.
ALEX BAKKER IS ALS HISTORICUS
GESPECIALISEERD IN TRANSGENDERGESCHIEDENIS.
• Auditorium Amsterdam Museum
Aaïcha Bergamin was een van de eerste
openlijke transvrouwen in Nederland. Al
vanaf de jaren vijftig werkte ze als performer
en prostituee in het nachtleven van Parijs,
Hamburg, Antwerpen en Amsterdam. Als
onverschrokken transgender pionier liet ze
iedereen zien wat het betekent om je eigen
weg te kiezen.
De History Talk wordt gegeven in het
Nederlands of in het Engels, afhankelijk van
de samenstelling van het publiek.

De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum.

De Talk is gratis op vertoon van entreebewijs van het
Amsterdam Museum en via de gastenlijst van Proud & P&G.

14.00 – 16.00 UUR
SEXY SHAKESPEARE CLUB

16.00 - 17.00 UUR
COC VOORLICHTING AMSTERDAM

Voor het eerst in COC’s Shakespeare Club
heten we PROUD en P&G292 welkom. De
twee organisaties zetten zich op verschillende
manieren in voor LHBTI sekswerkers. Leer
meer over sekswerk, lesbische escorts of hoe
je juridische ondersteuning kunt krijgen of
kan aansluiten bij een klankbordgroep. Sjaak,
de vertrouwensman van P&G292 en Velvet
December, coördinator belangenbehartiging
PROUD Nederland zijn de sprekers deze middag.

Vijftig vrijwillige voorlichters zijn er bij het
COC Amsterdam. Meestal staan ze voor de
klas om te praten over liefde, vooroordelen en
seksualiteit maar vandaag staan enkele klaar
in de Shakespeare Club voor jou!



PROGRAMMA

31.07.2018

DINSDAG 31 JULI
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

17.00 – 18.00 UUR
MEETUP LHBTI SEKSWERKERS
Kom gezellig langs om oude bekende weer te
zien, nieuwe mensen te ontmoeten en verhalen
te delen. Tijdens de Meetup zijn de mensen van
PROUD, belangenvereniging voor sekswerkers,
en P&G292, prostitutie en gezondheidscentrum
292, ook aanwezig.

18.00 – 22.00 UUR
TRANS UNITED NEDERLAND PRESENTS:
IN OUR SKIN (S)
In our skin(s) is een avond speciaal voor
transmannen (non-binary/genderfluid/queer
personen zijn ook heel erg welkom) van elke
kleur en achtergrond. Thema van de avond is
Self-care en Support: wat hebben we nodig
en hoe kunnen we elkaar beter steunen?’
Verwacht de perfecte mix van een relaxte sfeer
waar iedereen zichzelf kan zijn en serieuze
discussie.



PROGRAMMA

01.08.2018

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en
de feesten in Paradiso. Met Sharing Stories
LHBTI+ nemen Alex, Kevin, Maaike, Marten of
Sebas je mee op een persoonlijke tour. Samen
maken ze de geschiedenis van lesbo’s, homo’s,
bi’s en transen meer zichtbaar en recente
emanciperende LHBTI verhalen komen tot
leven.
Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.

16.00 - 17.00 UUR
HISTORY TALK
STRANGE FRUIT, SISTER OUTSIDER EN
FLAMBOYANT ANNO 2018.
NAOMIE PIETER IS EEN ZWARTE QUEER
ACTIVIST DIE VANUIT HET COLLECTIEF
BLACK QUEER & TRANS RESISTANCE NL,
DE BLACK QUEER ARCHIVE AAN HET
OPZETTEN ZIJN.
• Auditorium Amsterdam Museum
In deze talk vertelt Pieter wat eerdere LHBTI
groepen voor haar persoonlijk betekenen. Is
de strijd tegenwoordig nog steeds hetzelfde
of wellicht van perspectief verschoven? Audre
Lorde en Astrid Roemer hebben een historisch
discussie gevoerd, over jezelf wel of niet
‘lesbisch’ noemen. Deze discussie zal extra
belicht worden in deze talk.
De Talk is gratis op vertoon van entreebewijs van het
Amsterdam Museum en via de gastenlijst van Transgender

De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs

Amsterdam en Pink Marrakech.

van het Amsterdam Museum.

14.00 16.00 UUR
HET ROZE DANSPALEIS
Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement
voor ouwelui en iedereen die van swingen
houdt. Met bevlogen PlatenDraaier (PD), een
rijdend discomeubel, glimmende dansvloer,
feestelijk decor en gastvrouwen en -heren
geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50 is het
Danspaleis altijd een bal! Tijdens deze roze
editie is de muziek helemaal gericht op LHBTI+
ouderen.

17.00 – 18.00 UUR
MEETUP TRANSGENDERS AMSTERDAM
Welkom in de Meetup Sharing Stories,
exploring identities, vandaag gehost door
Transgenders Amsterdam. Al decennia
houdt Transgenders Amsterdam een
ontmoetingsavond op de eerste woensdag
van de maand. De avonden hebben tot doel
zelfacceptatie, maar zijn vooral ook gezellige
avonden. Deze woensdag strijkt de community
neer in de Shakespeare Club.



PROGRAMMA

01.08.2018

WOENSDAG 1 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

18.00 – 22.00 UUR
PINK MARRAKECH WALKIN

19.30 – 20.30 UUR
ZEEMEERMIN

De woensdagavond is samengesteld met Pink
Marrakech, een Nederlandse Marokkaanse
LHBT community. Om 18.00 uur is de Pink
Marrakech Walkin met melk en dadels, iedereen
welkom!

Een monoloog over zelfaanvaarding, familie,
liefde, rechtvaardigheid en vergiffenis. Jaouad
maakte een monoloog over hoe hij opgroeide
en vaak met onbeantwoorde vragen bleef
zitten. Als opgroeiende moslim jongere had
die het gevoel dat die geen kritische vragen
mocht stellen. Als opgroeiende homojongen
had die het gevoel dat die niet zichzelf mocht
zijn. Mensen moeten hun eigen vragen kunnen
stellen.
Voorstelling met nabespreking.
Spel Jaouad Alloul • Muziek Vida Razavi •
Coach Nyira Hens.

18.00 – 18.30 UUR
AMSTERDAM GAY MEN’S CHORUS
Hét Amsterdam Gay Men’s Chorus, kunnen we
wel zeggen. Ze treden op voor acceptatie van
de homogemeenschap in al zijn verscheidenheid, en swingen gewoon de pan uit.

18.45 UUR
KAMILIA
Singer Songwriter Kamilia neemt het podium
over met een serie strakke tracks en haar single
“Samen Zijn” . Met dit nummer brengt Kamilia
homoseksualiteit in verschillende culturen
onder de aandacht. Kamilia is zelf uit de kast
gekomen in een Marokkaans gezin en wil hierin
een voorbeeld zijn voor velen.

20.30 – 22.00 UUR
DJ INVESIDE
Afrohouse 2018 Arabstyle by DJ Inveside.
Geprogrammeerd door Pink Marrakech die je
welkom heet in de Shakespeare Club, het hart
van de Pride.
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PROGRAMMA

02.08.2018

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en de
feesten in Paradiso.
Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.
De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum.

14.00 – DOORLOPEND
TRANSHERO PHOTOSHOOT
Stap in het flitslicht! Fotografen Erzsi Molnár
en Pieter Dammen staan voor je klaar, voor een
shoot van de echte jij. Voor onze TransHero’s
en LHBQ en I + vrienden natuurlijk ook welkom.
Aanmelden hiervoor bij de informatiestand van
TransAmsterdam

14.00 – 18.00 UUR
TRANS ART & CULTURE FAIR
TransAmsterdam houdt een kunstmarkt. in
de Shakespeare Club met een internationale
groep van transkunstenaars en LGBTQI & ally
schrijvers.

14.30 – 15.00 UUR
ALEX BAKKER EN EVELINE VAN DE PUTTE
Van de Putte, auteur van Stormachtig Stil,
levensverhalen van roze ouderen en recent
verschenen ‘Nieuwe Namen – levensverhalen
van transgenderouder. Bakker, historicus
gespecialiseerd in transgendergeschiedenis
en publiceerde het eerste overzichtswerk
‘Transgender in Nederland. Een buitengewone
geschiedenis’.Samen nemen ze het podium
over voor een goed gesprek.

14.00 – 16.00 UUR
TRANSCREEN X COC’S SHAKESPEARE CLUB
• Auditorium Amsterdam Museum
TranScreen toont een selectie films over
transgender en/of gender diverse personen.
Een mix van films vanuit de hele wereld; short
films, mainstream, experimenteel, professioneel
en community films.
Vrij toegankelijk, op vertoon van entreebewijs van het
Amsterdam Museum en via de gastenlijst van TransAmsterdam.

16.00 - 17.00 UUR
HISTORY TALK
THE REJECTION OF GLOBAL QUEERNESS AS
A CRITIQUE OF COLONIALISM: HERSTORIES
FROM THE DUTCH CARIBBEAN
WIGBERTSON JULIAN ISENIA PHD SCHOLAR
AT THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM
ANDCO-FOUNDER AND MEMBER OF THE
COMMUNITY GROUP BLACK QUEER AND
TRANS RESISTANCE.
• Auditorium Amsterdam Museum
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PROGRAMMA

02.08.2018

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

By providing an in-depth knowledge of samesex loving subjects in the Dutch Caribbean,
and the ways in which these confirm, disrupt,
reiterate, reject, or maintain the logic of what
is often posited as a global (read Euro-US)
‘queerness’, this history talk interrogates the
coloniality of gender and sexual identifications.
De Talk is gratis op vertoon van entreebewijs van het
Amsterdam Museum en via de gastenlijst van Black Queer and
Trans Resistance en TransAmsterdam.

17.00 - 18.00 UUR
BLACK QUEER MEETUP: BLACK QUEER
DIASPORA IN THE NETHERLANDS, LIVE
INTERVIEW.
Collin Edson from the Black Queers Monologues and Wigbertson Julian Isenia from the
Black Queer Archives in conversation with
two members of the voque community: Perry
from the House of Vineyard and Tavarell from
Kiki House of Angels and House Comme des
Garçons.

18.00 - 20.00 UUR
WE ARE FAMILY – EDITIE PRIDE 2018 –
WOMEN ONLY
SAFE SPACE PROGRAMMA
Mil Colores, Stichting Maruf, Daughters of Ivory,
Aswad Elhuria hebben hun krachten gebundeld
voor dit evenement. Aanmelden is noodzakelijk
via:wafpride2018@gmail.com.

18.00 - 20.30 UUR
OPEN PODIUM
Op het open podium verwelkomen we de
volgende groepen: Cocktail Events, Strange
Fruits, TransAmsterdam en We Are Family. De
kick off is een panelgesprek met Black Queer
Activisten uit de jaren ’70 en ’80, daarna dans
en muziek met de LGBTQI nieuwkomers en de
internationale gasten van TransAmsterdam. We
sluiten af met Spoken Word (Naomi Felesita)
vanuit het safe space programma van We Are
Family. Host van het open podium is Katie
Poltz – de programmeur van de Shakespeare
Club bijgestaan door DJ Soulfania.
Voertaal van het open podium is deels Nederlands
en deels Engels.

20.30 - 22.00 UUR
DJ NOUR ANNE & MEER
DJ Nour Anne, oorspronkelijk uit Koeweit, start
de avond met Arab & World Music. Gevolgd
door een verrassende mix van optredens. Met
onder andere: Agnes Geneva, David Engelhard
en Jannat Ali.
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PROGRAMMA

03.08.2018

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Dagelijks van zaterdag 28 juli tot en met
zondag 5 augustus. Gratis op vertoon van een
geldig entreebewijs. Max. 15 personen per
groep.

14.00 – 18.00 UUR
TRANS ART & CULTURE FAIR
TransAmsterdam houdt een kunstmarkt. in
de Shakespeare Club met een internationale
groep van transkunstenaars en LGBTQI & ally
schrijvers en workshops. Meer informatie bij de
stand van TransAmsterdam.

14.00 – DOORLOPEND
TRANSHERO PHOTOSHOOT
• Aanmelden hiervoor bij de informatiestand
van TransAmsterdam

15.00 - 17.00 UUR
SLOTPANEL & VOORUITBLIK
COC’S SHAKESPEARE CLUB – SHARING
STORIES, EXPLORING IDENTITY

Stap in het flitslicht! Fotografen Erzsi Molnár
en Pieter Dammen staan voor je klaar voor een
shoot van de echte jij. Voor onze TransHero’s
en LHBQ en I + vrienden natuurlijk ook welkom.

De Shakespeare Club, waarom doen we het?
Wat hebben we bereikt? Konden we onze
verhalen delen, zijn we als gemeenschap
dichter bij elkaar gekomen en hoe gaan we
verder? Peter de Ruijter, voorzitter van COC
Amsterdam, sluit af, kijkt terug en vooruit
samen met de mensen betrokken bij de editie
van 2018. Het programma staat onder leiding
van Kikki Boops, om de scherpte erin te
houden en een beetje show. Netwerkborrel
met DJ Jasmine Perez.

14.00 – 14.30 UUR
DE STADSVERTELLER PRESENTEERT:
MET BLIJHEID EN VASTBERADENHEID
Stadsverteller Karel Baracs brengt de vroege
LHBTI+ emancipatie in Nederland tot leven.
Niek Engelsman (alias Bob Angelo) (1913 1988) was de eerste voorzitter van het COC. In
een tijd dat homo’s en lesbo’s gebukt gingen
onder discriminatie, bond Engelsman met
grote persoonlijke moed de strijd aan met de
samenleving en de wet. Een unieke homoactivist van het eerste uur, die anno 1946 aan
de wieg stond van de eerste sociëteit voor
homoseksuelen in dit land: de Shakespeare
Club!

u

PROGRAMMA

03.08.2018

VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

16.00 - 17.00 UUR
HISTORY TALK
FROM NUDE MEN TO “GAY ART”: 10
AMERICAN ARTISTS 1875-1990
STEFANO GIANI, UNIVERSITAIR DOCENT
KUNSTGESCHIEDENIS
• Auditorium Amsterdam Museum
A collective portrait of gay identity in America,
through the paintings, photographs and
installations of Thomas Eakins, Marsden
Hartley, Charles Demuth, Paul Cadmus,
George Tooker, George Platt Lynes, Robert
Mapplethorpe, David Wojnarowicz, Felix
Gonzalez-Torres & Keith Haring.
• De Talk is gratis op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum en via de
gastenlijst van COC Amsterdam.

18.00 – 18.30
THE CITY NARRATOR PRESENTS:
WITH JOY AND DETERMINATION
Our City Narrator Karel Baracs, brings the
early LGBTQI emancipation movement in the
Netherlands to life through the story of Niek
Engelsman (aka Bob Angelo) (1913 – 1988), the
first chairman of the COC, who devoted his life
to the gay movement. At a time when gays and
lesbians were suffering from discrimination,
Engelsman challenged society and the law,
exhibiting great personal courage. He was a
unique gay activist from the very beginning,
and in 1946 gave birth to the first club for
homosexuals in this country:
the Shakespeare Club!

18.30 - 22.00 UUR
AFTERPARTY BY TRANSAMSTERDAM
17.00 – 18.00 UUR
MEETUP RESPECT2LOVE
Welkom in de Meetup Sharing Stories,
Exploring Identities, vandaag gehost door
Respect2Love die 10 jaar zijn! Respect2Love is
de community voor lesbische, homoseksuele,
biseksuele en transgender jongeren met een
biculturele achtergrond. We ontvangen enkele
activisten uit Turkije en achter de draaitafel
staat DJ Jasmine Perez.

Verwacht een spetterende line up van dj’s
en dansers, jazz zingers en spoken word
artiesten. Dit is de laatste avond in COC’s
Shakespeare Club!
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PROGRAMMA

04.08.2018
—
05.08.2018

ZATERDAG 4 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
Gastrondleiders, betrokken bij Amsterdamse
LHBTI+ bewegingen, maken een persoonlijke
keuze uit de collectie van het Amsterdam
Museum. Zo worden er verhalen verteld over
de ringen van het eerste ‘homohuwelijk’ en
de feesten in Paradiso. Met Sharing Stories
LHBTI+ nemen Alex, Kevin, Maaike, Marten of
Sebas je mee op een persoonlijke tour. Samen
maken ze de geschiedenis van lesbo’s, homo’s,
bi’s en transen meer zichtbaar en recente
emanciperende LHBTI verhalen komen tot
leven.
Afhankelijk van de samenstelling van de groep
is de rondleiding in het Nederlands of/en het
Engels.

Een unieke homo-activist van het eerste uu,
die anno 1946 aan de wieg stond van de eerste
sociëteit voor homoseksuelen in dit land: de
Shakespeare Club!

15.00 – 16.00 UUR
CAFÉ OKÉ
Café Oké Amsterdam is een ontmoetingsplaats
voor homo’s, lesbiennens, bi’s en transgenders
met een verstandelijke beperking. Maandelijks
komen ze bijeen en deze middag zijn de in
COC’s Shakespeare Club. We heten ze van
harte welkom!

16.00 – 16.30 UUR
DE STADSVERTELLER PRESENTEERT:
MET BLIJHEID EN VASTBERADENHEID
Zie hier naast 14.00uur

De rondleiding is gratis op vertoon van entreebewijs
van het Amsterdam Museum.

14.00 – 14.30 UUR
DE STADSVERTELLER PRESENTEERT:
MET BLIJHEID EN VASTBERADENHEID
Stadsverteller Karel Baracs brengt de vroege
LHBTI+ emancipatie in Nederland tot leven.
Niek Engelsman (alias Bob Angelo) (1913 1988) was de eerste voorzitter van het COC.
In een tijd dat homo’s en lesbo’s gebukt gingen
onder discriminatie, bond Engelsman met
grote persoonlijke moed de strijd aan met
de samenleving en de wet.
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PROGRAMMA

04.08.2018
—
05.08.2018

ZONDAG 5 AUGUSTUS
Alle programma’s zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, tenzij anders vermeld.

14.00 - 15.00 UUR
SHAKESPEARE CLUB
RONDLEIDING - SHARING STORIES LHBTI+
• Verzamelen bij de kassa van het museum
De allerlaatste Sharing Stories LHBTI+
rondleiding tenminste tijdens deze Pride 2018.
Nog niet eentje meegelopen, laat deze dan niet
schieten. De zichtbare en onzichtbare LHBTI
geschiedenissen komen aan de orde.
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs. Max. 15
personen per groep.

