
kies plaats Amsterdam-Oost zoek

HomeHome NieuwsNieuws 112112 FotoFoto VideoVideo SportSport FamilieberichtenFamilieberichten UitgaanUitgaan AgendaAgenda VacaturesVacatures ZakelijkZakelijk EtenEten AutoAuto WinkelenWinkelen WonenWonen GezondheidGezondheid

emailemail

Love Exchange tijdens de Gay Pride 2015:
social media event
Wanneer
woensdag 29 juli 2015

Aanvang
09:00 uur

Waar
Amsterdam, Amsterdam

Kosten
Gratis toegang

Wat
Love Exchange is een vijfdaags evenement binnen de Amsterdam Gay Pride waarbij
de liefde centraal staat. Vijf bekende Nederlanders - Zangeres Berget Lewis,
journalist Margriet van der Linden, DJ Erik Arbores, travestiet Jennifer Hopelezz en
ontwerper Bas Kosters - worden gekoppeld aan vijf buitenlandse Heroes of Love, die
elk in hun eigen land strijden voor gelijke rechten en eerlijke kansen voor de
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

Hun ervaringen tijdens de Amsterdam Gay Pride worden gedeeld via Facebook,
YouTube, Periscope, Twitter en Instagram. Ze gaan bijvoorbeeld naar optredens en
presentaties die onderdeel vormen van de reguliere evenementen rond AGP, zoals de
Roze Kerkdienst, het afsluitende mensenrechtenconcert op zondag, de Pride Walk, de
Drag Olympics en - natuurlijk - de Canal Parade. Daarnaast wordt ook via NPO3Lab
vanaf 29 juli elke dag om 16.00 uur Love Exchange uitgezonden op televisie. Op 11
oktober, tijdens International Coming Out Day, zendt de NTR op NPO3 een
documentaire uit over Love Exchange.

-

Amsterdam - 5 couples - 5 days - 10 Heroes of Love on a mission. To celebrate
equality in love.

For the first time the Canal Pride will be visible from the centre. Literally through the
eyes of the people who really matter and who make a real difference in the LGBT
community worldwide:

The ‘Heroes of Love’ from the Netherlands (Famous Dutch people) and the Heroes of
Love from abroad who are jointly committed to equal rights for all.

During this unique online event you can follow them on their adventure. Watch and talk
to them during the Pride Amsterdam on Pericsope, Youtube, Facebook, Instagram
and Twitter! You can even come and see them in Amsterdam on our Loveboat!

Watch, Like, Share & Love

ingezonden door: Love Exchange

Ga naar de website van dit evenement »
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