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Thema 2017: ’This is My Pride’

Inschrijving Botenparade Pride Amsterdam van start
De inschrijving voor het hoogtepunt van de Amsterdamse Pride, de Botenparade, is vandaag van
start gegaan. Inschrijven kan van 5 januari tot en met 5 februari 2017. Op 12 februari worden in de
Sugar Factory aan de Lijnbaansgracht te Amsterdam de deelnemers bekend gemaakt. Na het succes
van vorig jaar zal ook dit jaar een ballotagecommissie de inschrijvingen beoordelen en kijken of deze
geschikt genoeg zijn voor een deelname aan de botenparade. In totaal kunnen er weer 80 boten
meevaren. Mochten er meer dan 80 geschikte partijen zijn, dan zal er geloot worden.
De Amsterdam Gay Pride wordt dit jaar van 29 juli tot 6 augustus 2017 gehouden, de botenparade wordt op
zaterdag 5 augustus gevaren. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.pride.amsterdam. Praktijk
wijst uit dat er veel meer inschrijvingen zijn, dan uiteindelijk toegelaten kunnen worden. “Door te werken met
een ballotagecommissie kunnen we enigszins sturen op de kwaliteit en de inhoud van de botenparade”, stelt
directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP). “Dit heeft afgelopen jaar tijdens EuroPride
2016 uitstekend gewerkt en daarom hebben we besloten dit systeem te handhaven.”
Allerlei aspecten worden door de ballotagecommissie beoordeeld zoals: waarom doen mensen mee, wat zijn
de plannen, hebben ze eerder meegedaan, wat is de boodschap die de deelnemers willen overbrengen en
hoe wordt het AGP- thema verwerkt.” Deelnemers aan de botenparade hebben, na de bekendmaking, ruim
4 maanden de tijd om hun plannen voor de boot ook daadwerkelijk te realiseren. De ballotagecommissie
staat onder voorzitterschap van Frits Huffnagel (voorzitter AGP) en bestaat verder uit de AGP-bestuursleden
Marie Ricardo (COC), Josee Rothuizen (Senior Pride) en Cornald Maas, die voor AGP in de jury van de
Botenparade zit.
Thema
Thema van de aankomende Pride is ‘This Is My Pride’. Het thema van dit jaar wordt op twee manieren
geïnterpreteerd. Lucien Spee: “We gaan dit jaar met Pride ‘back to basic’. Het negen dagen durende festival
is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldwijd bekend evenement, een icoon met een
voorbeeldfunctie. Dit jaar gaan we terug naar de kern van ons ontstaan en zetten we aan de ene kant de
Amsterdamse ‘LHBTI-community’ en de vrijheid die wij hebben om in Amsterdam te leven zoals we willen,
centraal. We maken een pas op de plaats en kijken we met elkaar terug op hoe we dit bereikt hebben en
hoe we onze toekomst zien. Tegelijkertijd vragen we aandacht voor de persoonlijke strijd die LHBTI’s (nog
steeds) hebben om te kunnen zijn, wie ze zijn en hen daar ook trots op te laten zijn. Uiteraard geïnspireerd
op Shirley Bassey's ‘This Is My Life’. Immers, ook de tolerantie en acceptatie in Nederland staat onder druk,
daar moeten we aandacht voor blijven vragen. Ofwel: This Is My Pride. Dit is mijn festival. Dit is wie ik ben.”
Doel
Stichting Amsterdam Gay Pride wil aandacht blijven vragen voor mensenrechten in het algemeen en de
acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride is een groots feest en
tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Jaarlijks komen
honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride
Amsterdam biedt een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten
en sport.
———————————————————————————————————————————————
Noot voor de redactie:
Voor meer info kunt u contact opnemen met Danny de Vries - Pers & Communicatie stichting Amsterdam
Gay Pride. T: 06 - 52 322 755.

