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Vrijen in vr ijheidVr ijen in vr ijheid
-documentaire over  een bijzonder liefdesexper iment--documentaire over  een bijzonder liefdesexper iment-
  
zondag 11 oktober 2015, 23.30 uur, NPO3
 
Vrijen in vrijheid is een documentaire n.a.v. National Coming Out Day (11 oktober)
over het liefdesexperiment Love Exchange dat plaatsvond tijdens Amsterdam
Gay Pride 2015. Vijf prominente Nederlanders begeleidden tijdens de Gay Pride
week vijf Heroes of Love uit alle delen van de wereld. Het experiment was
dagelijks te zien in korte filmpjes op www.npo3lab.nl. Aan de hand daarvan is nu
deze documentaire gemaakt.
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communicatie@ntr.nl 
Tel: 088 - 7799 111 
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Kar lijn VosKar lijn Vos
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karlijn.vos@ntr.nl 
Tel: 088 - 7799 097 /
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René TakkenRené Takken
Kennis & Educatie, Informatief en Diversiteit
rene.takken@ntr.nl 
Tel: 088 - 7799 101 /
06 - 539 38 460
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