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Tijdens Amsterdam Gay Pride (AGP) komt de wereld bij elkaar. Nog meer dan
voorheen inspireert de hoofdstad dit jaar via Love Exchange, een vijfdaags
evenement binnen AGP, waarbij de liefde centraal staat. Vijf bekende
Nederlanders 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. In Amsterdam kunnen ze voor
het eerst de vrijheid beleven die voor ons zo vanzelfsprekend is. "Het mooiste wat
je kunt zijn, is jezelf in vrijheid," zegt initiatiefnemer Sipke Jan Bousema.

Via NPO3Lab, het platform van de NPO voor jonge makers en kijkers, wordt vanaf
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29 juli elke dag om 16.00 uur uitgezonden. Ook verschijnen er dagelijks op social
media filmpjes van de Heroes of Love en hun belevenissen tijdens Amsterdam Gay
Pride.

Op 11 oktober, tijdens International Coming Out Day, zendt de NTR op NPO3 een
documentaire uit over Love Exchange.

 

Website: www.love-exchange.com

YouTube NPO3Lab: https://www.youtube.com/channel/UCz-
CVVvAimmDIzmmiSoJnOw

YouTube Love Exchange:
https://www.youtube.com/channel/UCtVePYbfUDoair3OxGOrN_g

Facebook: www.facebook.com/LoveExchangeAmsterdam

Twitter: www.twitter.com/Love_Exchange (@Love_Exchange)

Instagram: https://instagram.com/Love_Exchange_Amsterdam

Periscope: @Love_Exchange
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In memoriam Piet Geelhoed

Op 16 juli jl. is oud-Klokhuis-eindredacteur Piet
Geelhoed overleden....

Nominaties NTR Radioprijs bekend

De genomineerden voor de NTR Radioprijs 2015
zijn bekend. De...

Mooie radioverhalen in vakantieboek van
Woord.nl

Op je handdoek op het strand of lekker thuis op
de bank: 24 uur...
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