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Groot feest jaar uitgesteld wel veel kleine activiteiten Pride Amsterdam

Pride Walk op zaterdag 7 augustus
Dit jaar bestaat Pride Amsterdam 25 jaar en dat zou ook gevierd worden met de traditionele
straat- en pleinfeesten. Helaas is bekend geworden dat het merendeel van de feesten door
corona niet op de gewenste wijze door kan gaan. Daarom heeft het bestuur van Pride
Amsterdam besloten de grote feestelijke viering van het 25-jarig jubileum, net als de
botenparade, een jaar door te schuiven. Wel vinden veel kleine activiteiten plaats en zal op
zaterdag 7 augustus de Pride Walk plaatsvinden.
“Wij zijn enorm trots op alle ondernemers en de gemeente die hebben geprobeerd om ondanks
alle beperkingen de straat- en pleinfeesten mogelijk te maken. Maar het grote feest zit er dit jaar
met alle beperkingen en ontwikkelingen gewoon niet in en dat hebben we te accepteren. Daarom
focussen we op de kleinschalige activiteiten, openlucht tentoonstelling, PrideTV vanuit The
Student Hotel en de Pride Walk,” aldus Lucien Spee, directeur Pride Amsterdam. “Vooral de Pride
Walk is belangrijk om de zichtbaarheid en strijd te onderstrepen. Daarom hopen we dat iedereen
op zaterdag 7 augustus aansluit om van de RAI naar de Dam te gaan lopen en een statement te
maken voor vrijheid en gelijkheid.”
Programma Pride Amsterdam
Door heel de stad vinden verschillende activiteiten plaats voor uiteenlopende doelgroepen.
Tijdens Pride Amsterdam zal The Student Hotel worden omgedoopt tot The Pride Hotel en van
hieruit wordt 24/7 PrideTV gemaakt. Daarnaast is in het Vondelpark de openluchttentoonstelling
‘Celebrating Diversity’ te zien, wordt een speciale jubileummunt geslagen en vinden er
verschillende voorstellingen plaats zoals de Rocky Horror Show in ITA, Barrie Stevens treedt op in
het Badhuistheater en in The Grand is een show met Dolly Bellefleur. Naast het culturele
programma zijn er lezingen, filmvoorstellingen, exposities en themabijeenkomsten. Zo is
VondelCS de hub voor de programmering van Queer Currents en wordt stilgestaan bij 75 jaar
COC. Ook is er van alles te doen op het gebied van sport.
Op de site www.pride.amsterdam is altijd de laatste informatie te vinden over het programma.
Op zaterdag 7 augustus vindt de Pride Walk plaats, hierover zal later meer bekend worden.
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