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PROFESSIONALS
PROGRAM

In het kader van Rotterdam Pride 
2014 bieden de Rotterdamse 
LHBT-organisaties op 26, 27 en 28 
september een divers en gratis 
toegankelijk Rotterdam Pride 
Professionals Programma.
COC Rotterdam, RotterdamV, 
Humanitas, Pluspunt, Transvisie Zorg, 
Transcafé Rotterdam, de HIVborrel, 
Ketelbinkie, Rainbow City en de 
Gemeente Rotterdam nodigen u 
hiervoor van harte uit! 

Hoe laat Waar Wat Informatie

14:30-16:30 Sissi 
(1e verd.)

Transgender 
workshop

Workshop voor docenten van middelbare scholen 
met het thema ‘Hoe ondersteunen we als school 
transgender leerlingen?’.

Programma vrijdag 26 september

17:00-20:00 Café Praag 
(b.g.)

Officiële 
opening Pride 
Professionals

Opening Rotterdam Pride Professionals met 
aansluitend bezichtiging fototentoonstellingen
‘Gender Free Zone’ en 
‘Verlangens’. Iedereen is welkom tijdens deze 
bijzondere editie van de wekelijkse Meet+Greet. 

20:00-23:00 Café Praag 
(b.g.)

HIVborrel In Café Praag wordt tweemaandelijks een 
borrelavond georganiseerd voor mensen met HIV. 
Ook partners, direct betrokkenen en hulpverleners 
zijn welkom. Vanavond drinken we een borrel op 
de Pride! Iedereen is welkom, toegang is gratis. 

10:00-12:00 Café Praag 
(b.g.)/buiten

COC@Pride-
ontbijt

Ontbijten en ontmoeten. In het COC (bij mooi 
weer hebben we een terras) kun je je weekend 
op weldadige wijze voortzetten. Kosten € 9,95 
per ontbijt. Voor het COC PRIDE ontbijt kun je 
reserveren via secretariaat@cocrotterdam.nl.

Café Praag 
(b.g.)

Informatie-
bijeenkomst 
Oeganda

Bijzondere gesprekken tijdens ons ontbijt. 
Onderwerp is de situatie van Oegandese LHBT-
vluchtelingen. Een aantal van hen zal aanwezig zijn. 

10:00-12:00

Café Praag 
(b.g.)

Fototentoon-
stelling 
Gender Free 
Zone

Gender Free Zone is een expositie in twee delen 
waarin fotografe Petra van Velzen laat zien wat 
gender en genderexpressie inhoudt en laat ze de 
bezoeker verwonderen en nadenken over deze 
hokjes. Het andere deel is te zien in The Hangout 
aan de Westblaak 107. 

12:00-17:00

Programma zaterdag 27 september 

Schiedamsesingel 175, Rotterdam                              www.rotterdampride.com
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Hoe laat Waar Wat Informatie

Fototentoon-
stelling 
‘Verlangens’ 
Roze 50+

Een fototentoonstelling met storytelling van roze 
ouderen over hun leven, gevoelens, en het gezien, 
geaccepteerd en gerespecteerd worden als 
homoseksuele ouderen in Rotterdam.

12:00-17:00 Sissi 
(1e verd.)

Gevarieerd 
programma 
‘Van een ver-
borgen leven 
naar Out en 
Proud’

- Optreden van het koor van de Roze Salon van 
Humanitas  ‘De Roze Lijsterbessen’;
- Paula, de zingende barjuffrouw van Humanitas, 
brengt  ‘Samen zijn’ en ‘Nee Karel, echt niet 
vandaag’;
- Gastoptreden van Soos 50+ uit Den Haag. Ze 
brengen mee Edith Piaf en La Streisand;
- Gedichten van Marianne de Man;
- Ans Straver en haar buurvrouw zingen ‘Mijn 
wiegie was een stijfselkissie’ en ‘Milord’;
- filmfragmenten uit ‘Oud Roze’ en ‘Flikker’
 Presentatie Rob de Vries.

15:00-16:30 Sissi 
(1e verd.)

COC@Pride-
drinks

Café Praag van het COC Rotterdam, een 
smeltkroes van LHBT-ers uit alle windstreken. 
Een ontmoetingsplek van actieve COC-leden en 
Rotterdammers die zin hebben in een biertje of 
een lekker glas wijn, met een lekker hapje. 

16:30-18:00 Café Praag 
(b.g.)

Trans Tea met 
Taartjes

Het COC Transcafé (2x per maand!) maakt er voor 
deze gelegenheid iets bijzonders van. De naam 
zegt toch genoeg? 

12:30-16:30 Café Praag 
(b.g.)

Programma zaterdag 27 september - vervolg

18:00-20:00 Marlene 
eetcafé

Eetcafé als opwarmertje voor Marlene, het 
vrouwencafé van COC Rotterdam. 

Marlene @ 
Pride 

Vanaf 20.00 uur is Café Praag open voor een 
literair programma van Adrienee Nijssen, Annetje 
Dia Huizinga en Jet Valk met muzikale omlijsting. 
Dit programma duurt tot ongeveer 21:30 uur. Dan 
kan er ook gefeest worden in Sissi met tussen 
22:00 en 23:00 uur een daverend optreden van 
Audrey Smits. DJDees sluit de avond af en draait 
tot 02:00 uur.

20:00-02:00

Sissi 
(1e verd.)

Sissi 
(1e verd.)

In het kader van de Rotterdam Pride 2014 bieden de Rotterdamse LHBT-organisaties een divers en gratis toegankelijk Rotterdam Pride 
Professionals Programma. Dit programma wordt verzorgd door onder meer COC Rotterdam, RotterdamV, Humanitas, Pluspunt, COC 
Nederland, Transvisie Zorg, Transcafé Rotterdam, de HIVborrel, Ketelbinkie, Rainbow City en de Gemeente Rotterdam.

Schiedamsesingel 175, Rotterdam                              www.rotterdampride.com
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Hoe laat Waar Wat Informatie

Gevarieerd 
programma 
‘Verhalenver-
tellers’

Er zijn 2 vertellers. Hüsnü Uysal, Turkse 
achtergrond, en Magda van Heckers, Surinaams/
Indische achtergrond. De verhalen gaan o.m. over 
het verborgen houden van, en vooroordelen naar 
elkaar en hoe dat doorwerkt in  vriendschappen. 

15:00-16:30 Sissi 
(1e verd.)

Rotterdam 
Pride 
Sportplein, 
powered by 
Ketelbinkie

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan het 
sportontbijt (verzorgd door het COC), een 
hilarische ‘Holland in Beweging’ warming-up 
verzorgd door een professionele coach, gevolgd 
door sportieve, ludieke activiteiten en workshops 
met de 9 sporten van Ketelbinkie als uitgangspunt. 
De hele dag is er een sport-LHBT-informatiemarkt. 

10:00-16:00

Programma zondag 28 september 

10:00-12:00 Café Praag 
(b.g.)/buiten

COC@Pride-
ontbijt

Zie zaterdag

Plein vóór COC

Café Praag 
(b.g.)

Fototentoon-
stelling 
Gender Free 
Zone

Zie zaterdag12:00-17:00

Trans Tea met 
Taartjes

Zie zaterdag12:30-16:30 Café Praag 
(b.g.)

Fototentoon-
stelling 
‘Verlangens’ 
Roze 50+

Zie zaterdag12:00-17:00 Sissi 
(1e verd.)

Café Praag 
(b.g.)

50+-salon Iedere laatste zondag van de maand is er de 
Zondagmiddagsalon, het ontmoetingspunt voor 
oudere LHBT’s in Rotterdam. Deze salon is de 
oudste salon van Nederland. In een ongedwongen 
sfeer ontmoeten roze ouderen elkaar. 

16:30-18:00

50+-eetcafé De 50+-salon gaat, voor wie dat wil, over in een 
gezellig eetcafé met goedlachse gezelligheid en 
een verrassend en betaalbaar menu. 

18:00-20:00 Sissi 
(1e verd.)

In het kader van de Rotterdam Pride 2014 bieden de Rotterdamse LHBT-organisaties een divers en gratis toegankelijk Rotterdam Pride 
Professionals Programma. Dit programma wordt verzorgd door onder meer COC Rotterdam, RotterdamV, Humanitas, Pluspunt, COC 
Nederland, Transvisie Zorg, Transcafé Rotterdam, de HIVborrel, Ketelbinkie, Rainbow City en de Gemeente Rotterdam.

Schiedamsesingel 175, Rotterdam                              www.rotterdampride.com


