ROZE DOCUMENTAIRE MAAND in DE RIETVINCK
In de maand februari wordt tijdens de Roze Salon aandacht besteed aan het werk van film– en videomaker
Sebastiaan Kes. Hij zette zichzelf op de kaart met de documentaire “One Kingdom, One Love”, die sinds
2015 al in diverse landen in première is gegaan. Maar ook “Monument van Trots” uit 2017 is van zijn hand.
Bij ons in De Rietvink is deze op donderdag 20 februari te zien. Maar ook zijn andere projecten komen aan
bod. Hij vertelt onder andere over wat er allemaal bij komt kijken voor ook maar één beeldje geschoten
kan worden.

Maar ook zijn nieuwe project komt aan bod, een documentaire over Roze Ouderen.

DE RIETVINCK
Dinsdag 4, 11, 18 + 25 februari
10:00 – 12:00 uur
’t ROZE HART KOFFIE OCHTEND
‘t Roze Hart klopt tijdens de gezellige ontmoetingsbijeenkomst in De
Rietvinck. Roze bewoners, buurtbewoners en vrijwilligers leren elkaar
beter kennen en maken er samen een gezellige ochtend van. Deelname € 2,50 voor koffie/thee.

Donderdag 13 februari
14:00 – 16:00 uur
ROZE SALON: ROZE DOCUMENTAIRE MAAND
Sebastiaan Kes maakte diverse roze documentaires zoals 'Monument
van Trots' (2017). Deze middag vertelt hij hoe hij documentairemaker
is geworden, hoe zijn eigen geaardheid daar een rol in heeft gespeeld
en met welk nieuw project hij bezig is. Deelname € 2,50 (incl. consumpties)

Donderdag 6 februari
12:00 -14:00 uur DAMESSALON

Vrijdag 14 februari
14:00 uur ROZE LEESCLUB: WACHTEN OP EEN VRIEND
Met gevoelsgenoten, gezellig, maar diepgaander in gesprek over van HUUB BEURSKENS
actuele thema’s? Onder leiding van Karen Joachim, voormalig Huma- Wat als twee mannen, die als jongens hartsvrienden waren maar
nistisch Raadsvrouw bij Defensie. Dat is de Roze DamesSalon! Deelna- elkaar uit het oog verloren, elkaar even onverwachts als stil verhoopt
me € 2,50 per keer (incl. consumpties).
na tientallen jaren tegen het lijf lopen op een Egeïsch eiland waar ze
inmiddels beiden een onderkomen blijken te hebben? Natuurlijk
14:00 – 16:00 uur CAFÉ ROSÉ: MONIQUE BEZINGT DE LIEFDE
wordt er dan over en weer een bezoek gebracht om bij te praten en
Zo vlak voor Valentijnsdag zingt Monique pareltjes
herinneringen op te halen, maar ook om tot bekentenissen te komen
uit de jaren 50 en 60 zoals: 'Weet je nog wel',
waar ze als zestienjarigen niet de moed voor hadden. Zal het lukken
'Telkens weer' en 'Ik hou van jou'. Maar Doris Day
de hechte vriendschap zodoende weer leven in te blazen, dit keer
en Elvis Presley ontbreken ook niet! Sommige
voor altijd?
liedjes zijn heerlijk om naar te luisteren, anderen
weer om lekker mee te zingen. Tussendoor vertelt Donderdag 20 februari
Monique verhalen en neemt ze de mensen mee 14:00 – 16:00 uur ROZE SALON: ROZE DOCUMENTAIRE
naar hun eigen liefdes herinneringen van vroeger. MAAND
Het wordt gegarandeerd een heerlijke middag!
Laat u verrassen.

17:00 – 18:30 uur ROZE DINER
Een driegangen diner na Cafe Rose en/of voor de roze film voor € 9,60 (74
jaar en jonger) of 7,20 (75 jaar en ouder). Met uw restaurantbon is de
film gratis! Vanwege een verbouwing veranderen er zaken rondom het
diner. U dient u voor het diner vóór maandag 3 februari 16.00 uur op te
geven bij Annette Visser: avisser@amstelring.nl

19:00 – 21:30 uur ROZE FILMAVOND: EVET, ICH WILL!
Duitse romantische komedie rondom de wens van 4 interculturele
stellen om met elkaar te trouwen. Dirk
wil zich verloven met een Turks meisje,
maar stuit op weerstand bij zowel zijn
eigen ouders als die van de hare. Coskun is Koerdisch, en wil graag trouwen
met zijn Turkse vriendin. Ozlem is een
Turkse jongen die zijn vriend verkiest
boven het meisje waarmee hij is uitgehuwelijkt. En dan is er de Turkse oom,
die koste wat kost een Duitse vrouw wil
trouwen om een verblijfsvergunning te
bemachtigen. Deze verhalen komen op
komische wijze samen en leggen problemen die gepaard kunnen gaan met interculturele liefdesrelaties
bloot. Deelname € 2,50 pp.

Vertoning van de roze documentaire 'One Kingdom, One Love' van
filmmaker Sebastiaan Kes. We volgen de Antilliaanse initiatiefnemers
van ‘de Koninkrijksboot’ tijdens de Amsterdam Gay Pride 2015. Aan
de hand van hun ervaringen én openhartige verhalen uit de LHBTIcommunity wordt duidelijk hoe het gesteld is met de rechten en sociale acceptatie van homo’s, lesbo’s en transgenders op ‘onze’ eilanden. Deelname € 2,50 (incl. consumpties)

Vervolg De Rietvinck
Donderdag 27 februari
14:00 – 16:00 uur
ROZE SALON: ROZE DOCUMENTAIRE MAAND

DE KLINKER
Vrijdag 14 februari
14:00 – 16:00 uur
VALENTIJN PUB QUIZ

Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een (roze) documentaire? Regisseur Sebastiaan Kes legt uit hoe zijn documentaires ontstaan, welke stappen je moet nemen om een documentaire te maken
en wat zijn films de LHBTI-community hebben opgeleverd. Ook zal hij
vertellen over zijn plan een documentaire te maken over roze senioren. Deelname € 2,50 (incl. consumpties)

Is de oorsprong van Valentijnsdag bekend? Waarom is een hart het
symbool van liefde? Wat is een liefdesknoop? Dit zouden een aantal
van de vragen kunnen zijn, maar wat veel belangrijker is dat het gaat
over de liefde, alle soorten liefde.

HET SCHOUW – IJDOORN
Maandag 3 + 17 februari
14:00 – 16:00 uur
ROZE LEVENSKUNST GESPREKSGROEP

Dinsdag 18 februari
19:00 – 22:00 uur met mogelijkheid tot een nagesprek
ROZE FILMAVOND: I DO

Jack Edwards is een homokunstenaar uit Engeland
die woont en werkt in New York City. Na de dood van
zijn broer Peter gaat hij een GreenCard huwelijk aan
De Roze Levenskunst gespreksgroep praat iedere 14 dagen over een met zijn beste lesbische vriendin Ali, zodat hij in het
vooraf overeengekomen thema. De gespreksleider is Simon Huges, land kan blijven. Maar dan wordt hij gedwongen om
de ongelijke status van het homohuwelijk onder ogen
COC 50+ ambassadeur. De Roze Poort faciliteert deze bijeenkomst.
te zien wanneer hij na een ontmoeting verliefd wordt
Aanmelden om deel te nemen of bij een sessie aanwezig te zijn, mail
op Mano.
ons via info@derozepoort.amsterdam onder vermelding van: RLK en
geef uw NAWT gegevens door zodat wij contact met u kunnen opne- VREUGDEHOF
Maandag 17 februari
men. Deelname € 3,00 per keer. (incl. koffie/thee)

HET SCHOUW
Woensdag 12 + 26 februari
10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP

14:30 – 16:00 uur
REGENBOOG GESPREKSGROEP
Valentijnsdag: dag van de liefde en vriendschap.

HET HOGE HEEM
Donderdag 13 februari
14:00 – 15:30 uur
DE REGENBOOG

Dinsdag 4 + 18 februari 20:00 uur - HET BINNENHOF, A.J. Ernststraat 112

Dit is een gespreksgroep voor bewoners en buurtbewoners rondom
het thema ‘anders zijn’. Want we zijn immers allemaal anders. We
zijn geïnteresseerd in elkaar en willen van elkaar leren. We bespreken
allerlei thema’s die te maken hebben met diversiteit, zoals seksuele-,
culturele- en levensbeschouwelijke diversiteit. Iedereen is welkom
om aan te schuiven en zichzelf te kunnen zijn. Deelname bewoners
gratis, bezoekers € 2,00

PINK OOST BORREL
Donderdag 6 februari 20:30 uur - BAR JOOST, Molukkenstraat 33

GROENELAAN
Vrijdag 14 februari
14:30 – 16:00 uur
VALENTIJN IN GROENELAAN

KIJK VOOR NOG MEER ACTIVITEITEN OP DE SITE
VAN
OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM/FEBRUARI

Wie is of was uw grote liefde? En hoe zit het met de kleine liefdes en
vriendschappen? Houdt u zich wel eens in als het om een uiting van
Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het prettig geliefde gaat? Aanvaardt u een nieuwe liefde van een nabij iemand als
voelsgenoten uit uw eigen stadsdeel en (wijde) omgeving
deze ‘anders’ is? Wanneer is ‘anders’ anders?
te ontmoeten? Lekker even uit de alledaagse sleur te
zijn? Wilt u uw kennissenkring uitbreiden? Dan bent u ANDERE ACTIVITEITEN BUITEN AMSTELRING:
welkom bij de Roze Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL
kom! Wij vragen geen geld voor de koffie, maar een bijZondag 2 februari 15:00 uur - HET REIGERSNEST, Schonerwoerdstraat 4
drage in de bus van het ‘Bitterballenfonds’ wordt altijd
HOMOGROEP ZUID
op prijs gesteld.
ROZE SENIOREN (overwegend mannen, vrouwen zijn welkom)
Woensdag 5 + 19 februari 13:00 uur - DOVEN ONTMOETINGSCENTRUM,
Stadhouderskade 89

ZÓCIËTEIT THEMA AVOND (mannen)
Vrijdag 14 + 28 februari 19:30 uur - HET OPEN HUIS, Bilderdijkpark 12a

PINK DANCE
Zondag 23 februari 15:00 – 17:30 uur - HET OPEN HUIS, Bilderdijkpark 12a

Iedere maand leuke ontmoetingsplekken voor roze 50plussers in Amsterdam, maar ook wat er aan activiteiten zijn in
Het is al echt traditie geworden: Valentijn in Groenelaan. We vieren
Zaanstad, Purmerend, Amstelveen en Diemen.

met elkaar de liefde in alle uitingsvormen en doen dat met muziek,
gesprek en gezelligheid. Natuurlijk zijn er ook weer roze koeken!
Redactie Peter Schröder oudroze@amstelring.nl met bijdra-

gen van Cas Kemna, Sebastiaan Kes, Michael van Schaick, Dik
Nagtegaal en Anton Koolwijk.

