
Love Exchange koppelt vijf bekende Nederlanders op een heuse Love Boat aan vijf buitenlandse Heroes of Love, die seksuele diversiteit inzet
hebben gemaakt van hun strijd om in vrijheid te kunnen leven. 

De vijf bekende Nederlanders die voor vijf dagen worden gekoppeld aan de Heroes of Love zijn: Erik Arbores (DJ), Jennifer Hopelezz (travestiet),
Bas Kosters (modeontwerper), Berget Lewis (zangeres) en Margriet van der Linden (journalist).

Vijf dagen lang, uur na uurVijf dagen lang, uur na uur

Iedereen in de wereld kan Love Exchange via social media meebeleven. Echte beelden die laten zien hoe in Amsterdam de seksuele vrijheid
gevierd wordt en tegelijkertijd laat zien wat elders in de wereld nog mag gebeuren om de liefde te vergroten. Het sociale experiment wordt
ongecensureerd vijf dagen lang uur na uur uitgezonden via alle social media kanalen van de Love Exchange.

Even voorstellen, de koppelsEven voorstellen, de koppels
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Van 29 juni t/m 2 augustus zie je om 16.00 uur alle hoogtepunten van Love Exchange online op npo3lab.nl
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