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Transman Jabu voelt zich als een vis in het water op de Trans Pride Avond tussen
zijn ‘brothers’. Bij het voorlezen van een persoonlijk gedicht wordt het Bekim uit
Macedonië té veel.
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Tijdens Love Exchange
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Thuis zorgman Miguel
Narings neemt je mee naar
zijn cliënten. Tijdens het
poets en geeft hij een inkijk in
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3LAB op YouTube



3LAB op Facebook



3LAB op Twitter

3LAB?

3LAB is de plek voor vernieuwing en experiment van NPO3

De 3 L AB t v- week.
1 0- 1 4 august us o p NPO3 !



