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Love Exchange social media event tijdens Amsterdam Gay Pride
27 juli 2015 00:01

Sipke Jan Bousema introduceert zijn 5 Nederlandse ambassadeurs die ervaringen tijdens de
Amsterdamse Gay Pride gaan uitwisselen met vijf gasten uit verre windstreken. Dit alles via
sociale media. https://twitter.com/Love_Exchange
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Over MVS

MVS Gaystation brengt als
enige omroep homonieuws
vanuit 'gay capital'
Amsterdam. Gegarandeerd
100% non-profit. Je vindt ons op tv, radio en
internet.

Geef een donatie aan MVS
Adverteren op radio, tv en internet bij MVS
Lees meer bij Info & Contact.
Iedereen kan werken bij MVS

Uitzending gemist?

Alle programma's van MVS zijn tot twee
maanden na uitzending online terug te
vinden via de archieven van de
Amsterdamse publieke omroep Salto. Zoek via de
links hieronder het juiste uitzendtijdstip op.

Kijk MVS TV terug
Luister MVS Radio terug.

MVS TV is te vinden op Salto 1, op zaterdag van
22.00 tot 23.00 uur, op zondag van 21:00 tot 22:00
uur en in de nacht van zondag op maandag van
00:00 tot 01:00 uur.

MVS Radio is iedere dag (behalve zondag) te
beluisteren op Salto Stads FM, tussen 19.00 en
20.00 uur.

Bekijk hier alle programma-info

Home TV Radio Werk Info/Contact Doneer Adverteer

7RecommendRecommend

/
/
/tv/
/radio/
/werk/
/info/
/doneren/
/adverteren/
/video/
http://twitter.com/share
http://mvs.nl/doneren/
http://mvs.nl/adverteren/
http://mvs.nl/info/
http://mvs.nl/werk/
http://www.salto.nl/streamplayer/amsterdam_1_ondemand.asp
http://www.salto.nl/streamplayer/ondemand_stads.asp
http://www.mvs.nl/gids/


Nieuws

AGP TV ook op MVS Gaystation
On the move
Roze lente verloopt niet zonder slag of stoot
Video | Engeland volgt in roze lente
Songfestival 2013
Eurovisie songfestival
Video | Frankrijk en Amerika volgen in roze lente
Video | Deelname Frankrijk aan roze lente nabij
Video | Homohuwelijk ook in Nieuw Zeeland
Video | Babysteps voor Amerikaans gay marriage
Video | Homohuwelijk Frankrijk eindelijk nabij
Video | Levend kunstwerk Fabiola overleden

Radio

Bassline
De Vijfde Week
Dubbel B
Gewoon MVS Radio
Kulti Kulti
Studio 45

TV

MVS Gaystation TV

Info & contact

Content van MVS
Social media
Vriend van MVS worden

© 1998 - 2015 Stichting MVS Media
Wilt u een deel van onze producties overnemen?
Kijk dan even op de pagina content van MVS gebruiken.

Hosting en realisatie:

Partners en links

Info Amsterdam: COC Amsterdam
Documentatie: Ihlia / Homodok
Nieuws: Gaysite & Gaykrant
Party: Nighttours.nl
Party tickets: GayGo
Pink point: pinkpoint.org
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