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Inleiding 

De acceptatie van seksuele of genderidentiteiten die anders zijn dan de gangbare, hangt sterk samen 
met beeldvorming. Het beeld dat men krijgt van man- vrouwverhoudingen, van homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders (LGBT-mensen) wordt beïnvloed door de verhalen die men hoort en de 
beelden die men ziet.  
 
De beelden die op ons afkomen zijn vaak stereotiep. Stoere mannen, verleidelijke vrouwen. Niet 
alleen de rollen en gender identiteit maar ook (hetero)seksualiteit worden vaak als vanzelfsprekend 
voorgesteld. Afwijkende beelden van man- vrouwverhoudingen, genderbeleving en LGBT-mensen 
zijn zeldzaam.  
In Nederland is de zichtbaarheid van LGBT-mensen groter, maar zijn de beelden in de media vaak 
eenzijdig. In de Nederlandse media domineert het beeld van blanke homomannen, vaak halfnaakt en 
dansend op een boot tijdens de Canal Parade. Dat beeld is net zo min representatief voor de enorme 
diversiteit binnen de LGBT-gemeenschap, als wanneer de media hetero’s alleen zouden afbeelden in 
carnavalskleding.  
 
Veel fotografen in binnen- en buitenland laten die diversiteit wel degelijk zien. Seksualiteit is 
universeel. De wijze waarop ieder individu zijn of haar seksuele en genderidentiteit ontdekt en uit is 
een aansprekend en fascinerend gegeven. Enerzijds omdat seksualiteit in alle culturen is omgeven 
door taboes, die leiden tot een spanning rond welke uiting van seksualiteit dan ook. Ten tweede 
omdat iemands seksualiteit en genderidentiteit in essentie onzichtbaar zijn. Hoe vang je die in een 
beeld? 
 
Die universele en individuele fascinaties leiden tot een continue stroom aan beelden. Confron-
terende, ontwapenende, opwindende en verwarrende beelden. Die rijkdom aan beelden, die samen 
de diversiteit laten zien aan seksuele en gender identiteiten - zowel hetero als LGBT - willen wij laten 
zien. Om die rijkdom te delen. Om de verschillen zichtbaar en waar nodig bespreekbaar te maken. 
Om verwondering, herkenning en twijfel te zaaien. Om aan te zetten tot reflectie en bij te dragen aan 
acceptatie.  
 
 
Nederland als gidsland, Amsterdam als Gay Capital 

Wereldwijd is het slecht gesteld met de acceptatie van afwijkende seksuele en genderidentiteiten. 
Nederland heeft op dat punt onmiskenbaar een traditie als gidsland, vanaf de openstelling van het 
burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht tot het pleiten voor LGBT-rechten bij de 
Verenigde Naties en bij de EU, bijvoorbeeld als toelatingseis voor nieuwe lidstaten. De acceptatie en 
sociale acceptatie in Nederland en de Scandinavische landen is groter dan waar ook ter wereld.  
 
Toch is de emancipatie van LGBT-mensen nog niet voltooid. Geweld tegen mensen met afwijkende 
seksuele of genderidentiteiten komt nog regelmatig voor. Bijna de helft van de jongeren denkt dat ze 
op school beter niet kunnen uitkomen voor hun eventuele homoseksualiteit1. Van de homojongeren 
denkt de helft wel eens aan zelfmoord. Van de homo- en biseksuele jongens heeft 9%  wel eens een 
poging gewaagd, bij de meisjes is dit zelfs 16%2. Bij heterojongeren liggen die percentages veel lager.  

                                                           

1
 Onderwijsinspectie; Weerbaar en divers. Een onderzoek naar seksuele diversiteit en weerbaarheid in het 

onderwijs. Utrecht, april 2009 

2 Sociaal en Cultureel Planbureau; Steeds gewoner, nooit gewoon; Acceptatie van homoseksualiteit in 

Nederland. Den Haag, juni 2010 
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Pride Photo Award toont de volle rijkdom van de diversiteit aan seksuele en gender identiteiten en 
stelt daarmee de heersende stereotypen ter discussie. We laten zien dat gender niet binair is – man / 
vrouw – maar een spectrum met ontelbare variaties.   
 
Gay Capital Amsterdam benadert het ideaal van een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. 
Zij belichaamt diversiteit in haar bevolkingsopbouw en maakt die diversiteit mogelijk door een 
overwegend klimaat van sociale acceptatie. Als er ergens een stad is waar je jezelf kunt zijn, dan is 
dat Amsterdam. Daarmee is het bij uitstek de plaats om de diversiteit van seksuele en gender identi-
teiten te laten zien. Beelden die afkomstig zijn uit de hele wereld. Door die beelden internationaal te 
verspreiden, leggen we ook de basis voor de verspreiding van die grondhouding van acceptatie.  
 
 
Fotografie en beeldvorming 

Woorden die op schrift staan, interpreteren en waarderen we anders dan woorden die we horen. 
Hetzelfde geldt voor wat een foto ons toont en onze eigen waarneming. Een foto is een bewuste 
uitsnede uit iemand waarneming. Een uitsnede van tijd, plaats en kijkrichting. Een foto nodigt je uit 
om mee te kijken met de fotograaf en dwingt je tot een standpunt over wat je ziet. Of het een 
nieuwsfoto is of kunst: foto’s confronteren je met een visie op de werkelijkheid.  
 
Zowel in de documentaire- als in de kunstfotografie zijn veel fotografen bezig om dat wat afwijkt van 
de gangbare vormen en normen van seksualiteit en gender vast te leggen, of hun eigen definities 
vorm te geven. Pride Photo Award biedt een platform aan professionele fotografen die uit 
journalistieke en/of artistieke belangstelling seksuele- en genderdiversiteit in beeld brengen en biedt 
een overzicht van de beste foto’s die daarvan het resultaat zijn. 
 
De kracht van fotografie gaat verder dan de impact van de beelden. Foto’s zijn een toegankelijk 
medium voor het brede publiek, het meeste toegankelijke van alle kunstvormen. En foto’s zijn 
repliceerbaar. Fotografie is het medium bij uitstek voor wie bezig is met beeldvorming, van reclame 
tot nieuws.  
 
Pride Photo Award heeft als doel acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit tot stand te brengen 
door een genuanceerd beeld neer te zetten van seksuele en gender diversiteit. Daarbij richten we 
ons op verschillende doelgroepen en verschillende aspecten van beeldvorming: 
 

 Mensen die moeite hebben met afwijkende seksuele en gender identiteiten in binnen- en 
buitenland, waarbij specifieke aandacht uit gaat naar jongeren. Bij deze groep gaat het om 
het laten zien gender niet binair is, maar vele variaties kent en het zichtbaar maken van 
afwijkende seksuele en gender identiteiten, die een menselijk gezicht krijgen. 

 Mensen die afwijkende seksuele en gender identiteiten tolereren, maar een eenzijdig beeld 
hebben van de LGBT-gemeenschap. Bij hen gaat om het beeld te nuanceren , de diversiteit te 
laten zien.  

 De LGBT-gemeenschap zelf. Binnen de gemeenschap zijn bepaalde groepen zichtbaarder dan 
anderen. Witte homomannen zijn dominant in de beeldvorming. Ook hier gaat het om het 
laten zien van de diversiteit.  

 De media. We nodigen uit tot reflectie op eenzijdig beeldgebruik in de media en hun aandeel 
in de beeldvorming  
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De missie en visie van Pride Photo Award 
 

Onze missie: 
We tonen de wereld haar diversiteit aan seksuele en gender identiteiten  

door middel van krachtige, aansprekende foto’s  

 

 

Onze visie: 

Over drie tot vijf jaar is de Pride Photo Award een gezaghebbende bron van beelden over (LGBT) 

seksuele en gender diversiteit, waar foto’s van hoge kwaliteit te zien zijn en die wereldwijd actief een 

merkbare invloed uitoefent op de beeldvorming over (LGBT) seksuele en gender identiteit, juist ook 

bij mensen die niet tot de ‘eigen achterban’ behoren en in de media.  

De expositie in Amsterdam trekt internationale belangstelling. PPA biedt in samenwerking met 

partners een rijk randprogramma dat op allerlei manieren de seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar 

maakt en waarin een levendig debat wordt gevoerd over beeldvorming en identiteit. 

De exposities in het buitenland zijn geworteld in en georganiseerd  samen met lokale organisaties op 

het gebied van fotografie en/of seksuele- en gender diversiteit. Ze gaan gepaard met - soms heftige - 

aandacht in de media van dat land waarin zichtbaarheid en gelijkwaardigheid (acceptatie) van 

verschillende seksuele en gender identiteiten onderwerp is.  

 
De activiteiten (producten) van Pride Photo Award 
 
We stimuleren het maken en tonen van foto’s die een genuanceerd beeld geven van seksuele en 
gender diversiteit: 
 
…internationaal… 

 We vestigen de aandacht op kwalitatief hoogwaardige, aansprekende foto’s die seksuele- en 
genderdiversiteit in beeld brengen, middels een wedstrijd met prijzen in verschillende 
categorieën 

 De winnaars kunnen hun ontwikkeling verder brengen met behulp van het prijzengeld en 
hebben gelegenheid tot uitwisseling in het programma rond de prijsuitreiking 

 We maken seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar in de vorm van reizende exposities en 
debatten in het buitenland en via het internet en sociale media 

 
…nationaal… 

 We organiseren een centrale expositie van de winnende foto’s in Amsterdam met een 
randprogramma van thematische exposities en debatten 

 De expositie reist door het land vanaf 2012 

 We vragen aandacht voor eenzijdig gebruik van beelden in de media 
 
…lokaal… 

 We exposeren de winnende foto’s op pleinen door heel Amsterdam 

 Jongeren ondervragen voorbijgangers over de foto’s en filmen de reacties 

 We organiseren debatten in de buurten waar de foto’s worden getoond met groepen die 
moeite hebben met seksuele- en genderdiversiteit (religieuze groepen, jongerencentra) 
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Samenvatting producten 
 

1. De wedstrijd  
De kern van Pride Photo Award is de internationale wedstrijd voor foto’s over seksuele en gender 
diversiteit. De wedstrijd is primair bedoeld voor professionele fotografen, maar we sluiten studenten 
en amateurs niet uit. We werven deelnemers via oproepen die per e-mail worden verspreid via 
(vak)verenigingen, academies en LGBT-organisaties in zoveel mogelijk landen, en door de wedstrijd 
aan te kondigen op belangrijke fotografiewebsites in zoveel mogelijk landen.  
 
Een internationale vakjury selecteert de beste foto’s in verschillende categorieën. Daarnaast is er een 
publieksprijs. De winnaars worden bekend gemaakt voor de opening van de expositie.  
 
 

2. De centrale expositie 
De expositie toont de winnende foto’s, eventueel aangevuld met eervolle vermeldingen als dat 
wenselijk is vanuit de doelstelling om de diversiteit breed zichtbaar te maken.  
Een professionele curator richt de tentoonstelling in. Hij of zij maakt daarvoor een tentoonstellings-
concept dat ook in volgende jaren bruikbaar is en dat op meerdere locaties gebruikt kan worden, 
zodat de expositie kan reizen naar andere landen. De expositie vindt plaats in Amsterdam. In de 
toekomst zal de expositie ook reizen naar andere steden in binnen- en buitenland. 
 
 

3. Participatieve expositie Look at me! 
Rond het thema identiteit organiseren we een expositie waarvoor het publiek zelf foto’s kan aan-
dragen. Daarmee vullen we het internationale beeld van seksuele- en genderdiversiteit aan met 
lokale foto’s uit het amateurcircuit en verkrijgen we meer lokale bekendheid en persaandacht.  
 
 

4. Het lokale debat 
Op zeven pleinen in zeven stadsdelen zetten we panelen neer waarop een selectie van de winnende 
foto’s is te zien. We vragen jongeren om voorbijgangers te interviewen over de foto’s en dat te 
filmen. De uitspraken die zij doen en de filmpjes gebruiken we tijdens lokale debatten, bijvoorbeeld 
in jongerencentra en moskeeën. De filmpjes worden tevens verspreid via lokale TV, websites en via 
ROC’s. 
 
 

5. Het online debat en de publieksprijs 
We betrekken mensen online bij de wedstrijd door bezoekers te laten stemmen voor een publieks-
prijs. Wie nieuwe stemmers / bezoekers werft, krijgt een kleine beloning. Bijvoorbeeld de kans om 
iets te winnen, of de titel ambassadeur te krijgen op hun Facebook pagina. Zo stimuleren we mensen 
om de bezoekersgroep van de website te vergroten en daarmee de foto’s breder te verspreiden.  
 
 

6. Mediadebat 
Tenminste eenmaal per jaar organiseren we een nationaal debat voor en met programmamakers en 
beeldredacteuren. Daarbij gaat het om het beeldgebruik in de media en de rol die zij spelen in de 
beeldvorming door het bevestigen of juist ontkrachten van stereotype beelden over seksualiteit en 
gender.  
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7. Exposities en debatten in het buitenland 
De expositie reist naar het buitenland. Landen waaruit een winnaar afkomstig is, benaderen we 
actief met dat doel. We werken daarbij altijd samen met lokale organisaties om te bepalen hoe de 
expositie het best kan bijdragen aan acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit in dat land en welk 
randprogramma daar het best bij past.  
 
 

8. Catalogus  
We geven een catalogus uit van de winnende foto’s met achtergrondinformatie over de onder-
werpen en de fotografen, een toelichting van de jury op hun keuzes en informatie over Pride Photo 
Award.  
 
 
Product-markt combinaties 
 

Aan:  Bieden wij: 

 Professionele fotografen uit binnen- en 
buitenland die geïntrigeerd zijn door 
seksuele en gender diversiteit 

 Een gelegenheid om vakgenoten met een 
gedeelde interesse te ontmoeten en te 
reflecteren op elkaars werk,  

 Een platform om hun foto’s te tonen,  

 Een kans om meer bekendheid en waarde-
ring te genereren voor hun werk,  

 Een kans om een prijs te winnen waardoor 
zij hun werk kunnen voortzetten 

 Overheden en organisaties die zich tot doel 
stellen om sociale acceptatie voor 
diversiteit te bevorderen 

 Een gelegenheid om actief bij te dragen aan 
een meer genuanceerde beeldvorming over 
seksuele en gender diversiteit 

 Bedrijven en organisaties die fotografen / 
LGBT-mensen tot hun doelgroep rekenen 

 Een gelegenheid om zich positief te 
profileren naar hun doelgroep 

 Bedrijven en organisaties die veel LGBT-
mensen onder hun personeel tellen 

 Een gelegenheid om zich positief te 
profileren bij hun personeel 

 Gedrukte en online media  Een gelegenheid om te reflecteren op hun 
rol ten aanzien van de beeldvorming over 
seksuele en gender diversiteit 

 De gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

 LGBT-mensen uit binnen- en buitenland  De gelegenheid om een actueel beeld te 
krijgen van de seksuele- en 
genderdiversiteit in binnen- en buitenland 

 Fotografieliefhebbers uit binnen- en 
buitenland 

 De gelegenheid om een actueel beeld te 
krijgen van kwalitatief hoogstaande foto’s 
uit binnen- en buitenland rond het thema  

 
 

Ervaring partners  

Pride Photo Award is een samenwerkingsverband van het COC Amsterdam, het Internationaal 

Homo/Lesbisch Archief en Informatiecentrum IHLIA en Stichting Homomonument.  

 

Gezamenlijk hebben zij in februari/maart 2010 de Jewel Edition van Pride Photo Award georgani-

seerd. Dit was een expositie van bestaand fotomateriaal van voornamelijk Nederlandse professionele 
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fotografen. De expositie gaf een goed beeld van de kwaliteit en uitstraling die we nastreven en het 

soort beelden waar we naar op zoek zijn. In die zin was de Jewel Edition een voorproefje.  

 

De drie initiatiefnemers brengen elk hun eigen expertise in: 

 Het COC Amsterdam heeft een grote ervaring met het organiseren van debatten en 

voorlichting over LGBT-onderwerpen. Die expertise is essentieel om te zorgen dat er een 

debat op gang komt rond de foto’s en dat de foto’s ook in de stadsdelen hun uitwerking 

hebben. Verder heeft het COC Amsterdam een groot aantal leden en vrijwilligers waar we 

een beroep op zullen doen.  

 De expertise van IHLIA ten aanzien van het beheren en ontsluiten van archiefmateriaal zetten 

we in voor het bewaren en ontsluiten van de foto’s. IHLIA organiseert regelmatig exposities 

en debatten en heeft een groot netwerk van deskundigen op het terrein van seksuele en 

gender diversiteit.  

 Stichting Homomonument vertegenwoordigt een belangrijke plek in Amsterdam waar we 

aanwezig willen zijn met de expositie. In 2009 vond de expositie Outside plaats rondom het 

homomonument. De ervaring met die expositie gebruiken we bij het tonen van de foto’s in 

de stadsdelen.  

 

Foam (fotografiemuseum Amsterdam) en World Press Photo adviseren ons over de artistieke en 

fotografische kant van het project, zoals de opzet  van de wedstrijd, potentiële juryleden e.d. Bij 

Foam is de contactpersoon Sasha Stone, coördinator van de Paul Huf Award en Foam Editions. Bij 

World Press Photo is het hoofd Communicatie, Kari Lundelin, de contactpersoon. 

  

 
Kosten en dekkingsstrategie 
 
Pride Photo Award heeft een hoog ambitieniveau, vanuit de wens om Amsterdam als Gay Capital op 

de kaart te zetten. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij de wedstrijd en 

exposities de artistieke meerwaarde vertegenwoordigen en de debatten de maatschappelijke 

meerwaarde. De hoge ambitie en de verschillende onderdelen van het programma vormen samen 

een aanzienlijke investering.  

 

 De wedstrijd en de centrale expositie kosten circa € 200.000 exclusief prijzengeld. De prijzen 

willen we via sponsoring dekken. Voor het restant doen we een beroep op subsidies, fondsen 

en donaties.  

 De panelen en debatten in de stadsdelen kosten ca. € 100.000. Hiervoor zullen we elk van de 

zeven stadsdeel een bijdrage van € 15.000 vragen.  

 Exposities en randprogramma in het buitenland worden gedekt uit bijdragen van lokale 

overheden en fondsen. 

 De catalogus kost ca. € 40.000, inclusief een vergoeding voor de fotografen. Daarvan willen 

we een kwart terugverdienen met de verkoop en de rest dekken middels sponsoring.  

 De participatieve expositie kost ca. € 20.000. Dit willen we dekken uit subsidies.  

 Het mediadebat kost ca. € 20.000. Dit dekken we uit subsidies en zo mogelijk uit sponsoring. 

De toegang is gratis.   
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Communicatiestrategie 
 

 Kernbegrippen van onze communicatie zijn beeldvorming, kwaliteit en diversiteit. Dat maken 

we zichtbaar in de gekozen kanalen en middelen 

 We zoeken actief kansen op om beeldvorming te beïnvloeden door beelden van diversiteit te 

verspreiden, bijvoorbeeld via debatten, en het zoeken van manieren om de beelden tot in de 

haarvaten van de samenleving te laten doordringen, bijvoorbeeld door die te tonen op 

pleinen en door sociale media te benutten 

 We creëren zichtbaarheid en buzz met de panelen op de pleinen en met de participatieve 

expositie 

 Gebruiken van bestaande netwerken: vakverenigingen van fotografen, academies, websites 

en LGBT-organisaties (werven deelnemers), online communities via social media (werven 

amateurfotografen, verspreiden foto’s, werven donateurs) 

 Partnerschap: denken in wederkerigheid, niet één kant op, maar twee kanten op. Dat vereist: 

o weten wat onze partners interesseert en zorgen dat we hen iets te bieden hebben  

o interactie met de partners: niet alleen zenden, maar ook luisteren naar hun ideeën 

en daar op reageren (uitleggen hoe je hun idee oppakt of waarom je hun idee niet 

oppakt) 

 Verbinden van belangen van onze partners: win-win situaties creëren 

 
 
Team 
 
Gedurende de startfase werken we vooral met externe inhuur en stagiaires. Daarbij gaat het om: 

 Curator (eerste jaar geleverd door Foam) 

 Projectleider / fondsenwerver 

 Communicatiemedewerker 

 Grafisch vormgever 
 
 
We werken met vrijwilligers voor: 

 Copywriting, vertalen / proeflezen van teksten, het bijhouden van social media 

 suppoosten en rondleidingen  


