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Erik Arbores gastjurylid Mister Gay-verkiezing
Door Erik Feenstra op 23 september 2015 om 12:17, in de categorie Politiek & emancipatie en Vrijetijd &
uitgaan.

Vrijdag 25 september wordt in club Panama te
Amsterdam een nieuw rolmodel verkozen voor
jonge, Nederlandse homo’s. De jury van Mister
Gay Netherlands 2015 bestaat uit Fred van Leer,
Henny Huisman, Mounir Samuel en Diva Mayday.
Jong dj-talent Erik Arbores zal tijdens de show
een speciale bijdrage leveren als
gastjurylid. Tijdens de afgelopen Amsterdam Gay

Pride verleende hij zijn medewerking aan ‘Love Exchange‘, een project dat vijf
BN’ers koppelde aan vijf buitenlandse mensenrechtenstrijders (‘Heroes of Love’)
om de verschillen in vrijheid wereldwijd te laten zien (bron: persbericht).

Tijdens de finale van Mister Gay Netherlands daagt Erik de elf finalisten uit in een
speciale ronde, samen met Kerin, zijn partner uit het project. In deze ronde
moeten de finalisten een ‘Love-speech’ houden en een attribuut meenemen dat
symbool staat voor wat zij met de titel zouden doen om voor meer liefde in de
wereld te zorgen. Erik: ‘Ik hoop dat er binnenkort een generatie komt die niet
meer uit de kast hoeft te komen, omdat homo zijn net zo normaal is als hetero
zijn. Ik deed mee aan Love Exchange omdat ik hiervoor sta, maar ook omdat ik
het bijzonder vond om te laten zien hoe goed wij het in Nederland hebben
vergeleken met andere landen, wat vrijheid betreft. Om dezelfde twee redenen
lijkt het me gaaf om vrijdag ook een bijdrage te leveren!’

Na de Love-speeches speelt Arbores een speciale Love Exchange-set voor het
publiek. Van ‘Love Exchange’ wordt zondag 11 oktober (Coming Out Dag) de
documentaire ‘Vrijen in Vrijheid’ uitgezonden op NPO3 om 23.30 uur.  Met de
verkiezing zoekt Gay.nl naar een nieuw rolmodel voor jonge, Nederlandse
homo’s. Stemmen op de kandidaten kan via www.mrgay.nl; hier zijn ook tickets
voor de finaleshow verkrijgbaar. Aan de hand van de publieksstem en het
juryoordeel wordt op 25 september een winnaar gekroond, die zich een jaar lang
Mister Gay Netherlands mag noemen. Mister Gay Netherlands wordt
georganiseerd door Gay.nl, in samenwerking met gayPARSHIP.nl, Undertøj,
Corendon, Aids Fonds, Tinker en Love Exchange.

Lees ook:Tv-tip: ‘Vrijen in Vrijheid’, zondagavond op NPO 3
Lees ook:Love Exchange inspireert de liefde tijdens Amsterdam Gay Pride
Lees ook:Thom verdedigt Nederlandse eer in Mister Gay World-verkiezing
Lees ook:Oproep van de jongens van Gay.nl voor jongens Mister Gay
2007.
Lees ook:Stereotype: The first and ultimate Gay Eurovision Song EVER
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kort door de bocht en niet...

Cathy: Transgenders hebben het COC
niet nodig. Wij hebben niemand...

Steven 28j: Dit onderzoek is volgens
mij gedeeltelijk onzin; mijn...

gay: De vorige keer was het een
onvergetelijke tijd voor mij. Dit...

Danny van Strien: Een Nederlandse
en Beneluxse dooorbraak wordt een...

Rob Leurs- Kout: De zin “als hij wil
scheiden dan dient zij...

Rob Leurs- Kout: Volgens twee
dominees wijst hun god...

Cayhy: En waarom komt dit nieuws op
gay.blog.nl. Transseksuelen...
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