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The Pride Hotel negen dagen lang thuisbasis voor community en uitzendingen PrideTV 
Pride Amsterdam dit jaar 24 uur per dag te zien en beleven 
 
De feestelijke viering van 25 jaar Pride Amsterdam met de botenparade en straat- 
en pleinfeesten laat nog een jaartje op zich wachten. Tegelijk zijn er wel enorm veel 
kleinschalige activiteiten te beleven in de stad en lopen we de Pride Walk. Voor de 
LHBTI+ community is The Student Hotel dit jaar de uitvalsbasis en wordt dit 
omgetoverd tot The Pride Hotel. Hiervandaan vinden onder meer de uitzendingen 
van PrideTV plaats. Dit jaar is de programmering ook weer heel breed en divers en 
zijn er wederom live-uitzendingen van de Pride Ambassadeurs en commissies.  
 
PrideTV en opening Pride Amsterdam 
Op zaterdag 31 juli om 12.00 uur is de live uitzending van de openingsceremonie en het 
Zero Flags Project. Hiermee start negen dagen lang, 24 uur per dag PrideTV. Dit jaar is er 
een heel breed aanbod aan uitzendingen en spelen de Pride Ambassadeurs een hoofdrol. 
Er zijn uitzendingen over onderwerpen die laten zien waar we staan als gemeenschap en 
waar nog strijd nodig is, maar ook terugblikken op 25 jaar Pride, legendarische 
uitzendingen uit de oude doos en iedere dag maakt Joris Live! met verschillende gasten 
de balans op. Dit is het vierde jaar dat voor Pride Amsterdam uitzendingen worden 
gemaakt in samenwerking met Salto en OUTtv. 
 
OUTtv voor iedereen toegankelijk 
Het is voor het tweede jaar dat de programma’s via OUTtv door heel Nederland worden 
uitgezonden. OUTtv is tijdens de pride gratis te bekijken bij de grote providers die 
hiermee dit pluskanaal gratis ter beschikking stellen. De uitzendingen zijn van 31 juli tot 
en met 8 augustus en de volledige programmering is te vinden op www.pride.amsterdam. 
Hier zijn ook de verschillende uitzendkanalen te vinden. 
 
The Pride Hotel 
Dit jaar hebben Pride Amsterdam en The Student Hotel de krachten gebundeld en is het 
hotel omgedoopt tot The Pride Hotel dat staat voor diversiteit en het vieren van liefde. Het 
is een veilige hub voor de community. Naast de uitzendingen van PrideTV zullen er 
uiteenlopende bijeenkomsten plaatsvinden. Zo is er onder meer iedere avond een Pride 
University in samenwerking met UVA, VU & HVA, een pop-up store in samenwerking met 
design activist Gyor Moore, serveert restaurant The Commons Rainbow cocktails & Pride 
specials en is de tentoonstelling 25 jaar Pride Amsterdam in de lobby te zien. Op 
pride.amsterdam is alle info te vinden over het programma en kun je direct registreren 
voor de events. Het bezoeken van The Pride Hotel kan zonder registratie. 
 
Pride-anthem door Wrabel 
‘Back to back’ is de titel van de song die dit jaar bij Pride Amsterdam centraal staat. Op 
verzoek van de Amerikaanse singer en songwriter Stephan Wrabel wil hij met dit nummer 
de community steunen in deze moeilijke tijden. De release van het nummer dat hij samen 
met Duncan Laurence heeft geschreven komt uit op 30 juli en voor Pride Amsterdam 



 

 

heeft hij een speciale akoestische versie opgenomen die regelmatig op PrideTV te zien zal 
zijn. 
 
Aanwezig bij opening? 
Op zaterdag 31 juli vindt de opening plaats met de onthulling van het Zero Flags Project en staan 
we stil dat we sinds deze week niet 72, maar nog 71 landen te gaan hebben. Deze opening vindt 
om 12.00 uur plaats en pers kan zich aanmelden hierbij aanwezig te zijn. 
 
Kanalen Pride TV 
De programma’s van Pride TV zijn tijdens de Pride-week te bekijken via SALTO TV, via de website 
van Pride Amsterdam (www.pride.amsterdam) en via OUTtv. OUTtv is in Nederland tijdens Pride 
Amsterdam als freeview zender te ontvangen voor alle klanten van Ziggo & Vodafone kanaal 129, 
KPN kanaal 77, T-mobile kanaal 297, Youfone kanaal 303, CAIWAY 134, Delta kanaal 365, en als 
zender van de maand te bekijken via ONLINE.NL op kanaal 53. Bij SKV 160, Stipte 297, Telfort en 
XS4ALL beide kanaal 77 en via Prime Video Channels is OUTtv op de regulier manier te 
ontvangen. Pride TV is ook in België op via Telenet, Proximus & Orange te ontvangen via OUTtv 
en te ontvangen via de gratis Pride Amsterdam app, verkrijgbaar in de app-store. 
 
Programmering PrideTV: zie bijlage. 
 
Pride Walk 
Op zaterdag 7 augustus zal de Pride Walk plaatsvinden. Gezien alle ontwikkelingen zal hier 
volgende week een apart persbericht over uitgaan met de laatste informatie. 


