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DJ Erik Arbores gaat voor Love Exchange het experiment aan en beleeft Amsterdam
Pride met een vluchteling uit Oeganda. Zij vertelt hem dat een optreden voor hem
niet mogelijk is Oeganda. Homo’s krijgen daar levenslang. Het wordt een bijzondere
week voor dit liefdeskoppel.
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3LAB is de plek voor vernieuwing en experiment van NPO3
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