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Joopdiemen | 08-10-2015
@hahaha: Met verkeerde been uit bed gestapt? Dat je hen niet
aantrekkelijk vindt en daarom deze onrespectvolle reactie plaatst? 

Bijzonder onsmakelijk jouw reactie 

@JAN | 08-10-2015
Oh, en dat doe je zelf nooit hé, emmers met shit leeggooien.
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Deel dit artikel:  

Documentaire 'Vrijen in vrijheid'

07-10-2015 | De NTR zendt op 11 oktober, de Nationale Coming Out Dag, de documentaire
'Vrijen in vrijheid' uit. 'Vrijen in vrijheid' gaat 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. De Heroes of Love komen uit landen waar de liefde grenzen kent en
waar wetten zijn om van iemand te houden. Waar levenslang staat op het feit dat je homo of
lesbisch bent.

Margriet van der Linden (foto) beleeft de week samen met transman Jabu uit Zuid-Afrika die
op het punt staat een operatie te ondergaan die hem man maken. Bas Kosters gaat op stap
met Bekim uit Macedonië, die dagelijks met de dood wordt bedreigd. De totale vrijheid en
liefde overvalt hem elk uur dat hij in Amsterdam over straat loopt. Berget Lewis maakt lol
met Tatjana uit Moskou, die als lesbische activiste graag een keer in het huwelijksbootje
stapt. Maar wel in mannenkleding. Erik Arbores bouwt een feestje met de Oegandees Kerin.
Zij woont al een jaar in een asielzoekerscentrum in Nederland en beleeft samen met Erik
voor de eerste keer de echte vrijheid van Nederland. Dragqueen Jennifer Hopelezz neemt de
Oekraïense Drag Zhanna mee naar zijn scène en bereidt hem voor de op de Drag Queen
Olympics. Zhanna loopt voor het eerst in drag op straat in Amsterdam, iets wat onmogelijk
is in Charkov waar ze woont, en voelt zich zo vrij als een vogel. Zij wil nooit meer naar huis.
'Vrijen in vrijheid' is te zien op zondag 11 oktober om 23.30 uur op NPO3.

Gerelateerde link:
| Gay op TV

Tags: Gay Pride, Amsterdam, NTR, televisie, travestie, NPO
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Transcafé
Happy Landings
Café Sozo
Funhouse After
Jong & Out
Danny & Friends
Hoezo Anders
Sportwear
Rozee
Gay Film Night

Woorden en Daden

De nieuwe column door Dennis de Jong.
Lees hier zijn laatste bijdrage 'Erdogan
heeft Juncker flink bij de ballen'

Gay op TV

20:00 | Roy Donders: Stylist van het zu…

21:00 | MVS

21:00 | Empire

22:25 | The Graham Norton Show

23:15 | Kun Je Het Al Zien?

Broers of homo's Test

Is het een homostel dat veel op elkaar is
gaan lijken of zijn het broers? Je ziet het
vaak niet meer. Doe deze nieuwe
FunTest en kijk of jij het homostel kan
herkennen. Klik hier!

De Roze Polder

Lees nu de nieuwe column van Jos
getiteld 'Berenjacht', over de Beren
subcultuur. | klik hier

Nieuwe FunFoto

| Schrijf of lees onderschriften

stem

GaySite.nl Onderzoek

Hoe vaak trek jij een schone onderbroek aan?

 1 x in de week

 Elke dag

 3 x in de week

 5 x in de week

Gay Entertainment News Flash

12-11 | Gordon in '5 Jaar Later'

12-11 | Adele in nieuwe film homoregisseur?

11-11 | Priscilla, Queen of the Desert in première

11-11 | Everon viert december met Jozua

10-11 | Caitlyn Jenner steelt de show

10-11 | Zanger Passion Pit uit de kast

09-11 | Nieuw seizoen voor Geer en Goor

09-11 | 50 Cent haalt uit naar ex

Linktips (gesponsord)

| Live Mannen Cams en GRATIS bonus tokens

| Coach voor ondernemers en managers

| Informatie over laminaat en PVC vloeren

| Voordelige laminaatvloeren – Online ParketShop

En ook dit mag je niet missen...

14-11 | Lesbisch stel mag baby houden

14-11 | Kinderboek 'Mijn zus is homo'

14-11 | Transgender man bevallen van baby

13-11 | Caitlyn confronteert demonstranten

12-11 | Jonge homo in elkaar geslagen

12-11 | "Homoseksuelen kan je niet 'genezen'"
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Recent uit de kast!

| Michael Angelakos (zanger)

| Yusaf Mack (bokser)

| Jessica Fishlock (voetbalster)

| Tofik Dibi (oud-politicus)

| Gus Kenworthy (skiër)

| Tom Bosworth (atleet)

| Sam Stanley (rugby speler)

Sophie in 't Veld

Lees hier de nieuwste bijdrage van
GaySite.nl columniste Sophie in 't Veld:
'Europride 2015: Riga'.
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GayVideo | Transgender niet welko

| klik hier voor een grotere versie van deze video
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GaySite.nl | E-Zine

Abonneer je nu op het GaySite.nl E-Zine. Zo blijf je altijd op
de hoogte van het laatste nieuws!
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Tien jaar geleden in het nieuws..

02-11 | Loterij schenkt homo-huis

05-11 | Filmfestival geeft homo's prijzen

08-11 | Autosite speciaal voor homo's

12-11 | Voorlichting homoseksualiteit aan doven

18-11 | Doorbraak procedure homo-asielzoekers

22-11 | Nieuwe gayglossy heet Winq
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