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Slotconcert zondag 5 augustus op de Dam 
Melanie C treedt op tijdens Pride Amsterdam 
 
Tijdens het slotconcert op zondag 5 augustus zal Melanie C optreden tijdens Pride Amster-
dam op de Dam. Zij brak in 1996 door met één van de bekendste meidengroepen ooit, de 
Spice Girls. Melanie C heeft een succesvolle solo-carrière overgehouden na de breuk en 
scoorde wereldwijd hits met nummers als ‘I Turn To You’, ‘Never Be The Same Again’ en 
‘When You’re Gone’.  
 
Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat Gay Games in Amsterdam werden gehouden. “Daarom 
des te leuker dat niemand minder dan Sporty Spice het Pride podium zal betreden”, zegt directeur 
Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. “We gaan een geweldig slot-concert op de 
Dam neerzetten. Met Melanie C erbij gaat dat zeker lukken. Dus zet het vast in de agenda!”   
 
Ook dit jaar is de Dam het hoofdpodium tijdens Pride Amsterdam. Drie dagen lang wordt op deze 
plek Pride gevierd, van vrijdag 3 t/m zondag 5 augustus 2018. Met op zondag het officiële eind-
feest, waar altijd een bont gezelschap aan artiesten het podium betreedt. Dit jaar optredens van 
o.a. Carolina Dijkhuizen, Diva Mayday, Eleni Foureira, Jordan Roy, Mart Hoogkamer, Melanie C, 
Miss Bunty, The G-Team, Tommie Christiaan & Willeke Alberti. 
 
Pride Amsterdam 
Pride Amsterdam wordt van 28 juli tot en met 5 augustus 2018 gehouden. De festiviteiten starten 
met de zogenoemde Pride Walk en activiteiten in het Vondelpark tijdens Pride Park. In Zandvoort, 
beach for Amsterdam, wordt Pride at the Beach voor de tweede keer georganiseerd. Op zaterdag 
4 augustus vindt de wereldberoemde botenparade plaats. Pride Amsterdam heeft dit jaar acht am-
bassadeurs, meer dan 200 activiteiten, 80 boten met een inhoudelijk boodschap en 9 commissies 
zoals Youth Pride, Senior Pride, Sport Pride, Arts & Culture Pride, Women Pride, TransPride, 
Pride Walk, Corporate Pride en Pride of Colour.  
 
Met het festival Pride Amsterdam wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het 
algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid 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. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van 
debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Alle informatie op: www.pride.amsterdam.  
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