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Sipke Jan Bousema ambassadeur EuroPride 2016 Amsterdam
Presentator en programmamaker Siple Jan Bousema wordt ambassadeur van EuroPride
2016 in Amsterdam. Met de bekendmaking van zijn ambassadeurschap vandaag is de
ambassadeursclub EuroPride 2016 nu compleet. Naast Sipke Jan zijn ook Conchita,
Margriet van der Linden, Valentijn de Hingh en Mayday gevraagd door Amsterdam Gay
Pride om ambassadeur te zijn. Alle ambassadeurs en hun motivatie om zich in te zetten
voor de LHBTI-gemeenschap zijn ook te lezen in het officiële EuroPride Magazine. Het
magazine is vandaag officieel gelanceerd.
Al enkele jaren kiest de Amsterdam Gay Pride organisatie een aantal toonaangevende
ambassadeurs. “Bijzondere mensen die elk met hun eigen verhaal ons festival en datgene waar
we voor staan willen vertegenwoordigen”, aldus directeur Lucien Spee van de Amsterdam Gay
Pride. “Ambassadeur Sipke Jan Bousema maakte vorig jaar nog voor NPO3Lab de ontroerende
televisieserie Love Exchange. Dit jaar gaan we onder andere samen met hem een spectaculair
mensenrechten-concert op zondagavond 24 juli op de Dam produceren.”
Bousema: ”Voor mij is Pride het feest van de vrijheid. Ik voel me hier in Amsterdam vrij om te zijn
wie ik wil zijn en dat gevoel wil ik graag delen. In mijn documentaire ‘ Strijders voor de Liefde’ heb
ik gezien hoe het is om als homo te leven in landen als Oeganda of Kroatië. Daarna heb ik met het
concert 'Strijders voor de liefde on stage’ gezien wat een impact het heeft om LHBT-er uit onder
andere Rusland op een podium te zetten, die een applaus krijgen om de vrijheid waar zij nog voor
moeten strijden. De inspiratie en energie die zij mee terug naar huis namen om hun strijd voort te
zetten was ongelofelijk.“
Vorig jaar is Bousema met zijn concept ‘Love Exchange’ nog een stap verder gegaan. “We hebben
Nederlandse bekende LHBT-ers gevraagd om een week op te trekken met een LHBT-er uit een
land waar de rechten nog lang niet goed geregeld zijn. Dit werd een week vol emoties en tranen.
En weer zag ik dat wij een stukje van onze vrijheid mee konden geven aan mensen thuis.” De
documentaire over dit experiment ‘Vrijen in Vrijheid’ wordt op zaterdag 6 augustus op NPO3
herhaald om 23.45 uur.
“Voor mij komt dit jaar alles bij elkaar. Stichting Amsterdam Gay Pride heeft ons gevraagd mee te
werken aan de productie van een spectaculair mensenrechten-concert op zondag 24 juli op de
Dam tijdens het openingsweekend van de EuroPride. Daar gaan we gaan laten zien hoe we aan
deze vrijheid gekomen zijn. Join us in our Freedom!” Het wordt een twee uur durende show vanaf
de Dam in Amsterdam waarin duidelijk wordt wat we hebben te vieren, wat er is bereikt en voor
wie en welk land we nog op moeten komen als het gaat om vrijheid in de liefde.

EuroPride Magazine
Over zo’n zeven weken gaat EuroPride echt beginnen. In het officiële EuroPride magazine een
compleet overzicht met alle activiteiten en hoogtepunten. Verder in het magazine tal van interviews
met onder andere alle ambassadeurs van EuroPride 2016. Het magazine is online hier te vinden:
https://issuu.com/amsterdamgaypride/docs/europride_magazine/1
Achtergrond
Dit jaar organiseert de Amsterdam Gay Pride de EuroPride. Elk jaar wordt in een Europese stad de
EuroPride gehouden. Sinds 1991 wijst de EPOA, het Verbond van Europese (Gay-)Pride
Organisatoren, steeds een stad aan die dat jaar de EuroPride mag organiseren. In totaal zal het
festival dit jaar maar liefst 15 dagen gaan duren met ruim 200 activiteiten, bijeenkomsten,
congressen en debatten. Thema van de aankomende EuroPride is: ’Join our freedom, feel free to
join us!’. Het festival start op zaterdag 23 juli en duurt tot en met zondag 7 augustus 2016.
Meer info over EuroPride: www.pride.amsterdam of volg en like ons op Facebook en Twitter.
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