
PERSBERICHT 
 
I am Gay & Muslim en Moms and Gays.  
Meet & Greet met fotografen Bram Belloni en Diederick Habermehl, 
winnaars van Pride Photo Award 2012 
 
Amsterdam 8 oktober 2012 - Op zondag 14 oktober a.s. om 14:00 uur vindt in De Oude Kerk 
een evenement plaats in het kader van Pride Photo Award. Jurriaan Bles gaat in gesprek met 
fotografen Bram Belloni (I am Gay and Muslim) en Diederick Habermehl (Moms and Gays). 
 
Bram Belloni fotografeerde homoseksuele Marokkaanse moslimmannen die een rol spelen in de 
gelijknamige documentaire van zijn broer Chris Belloni. In die documentaire vertellen zij hoe ze hun 
geloof en hun seksuele oriëntatie combineren. Bram en Chris Belloni vertellen over het maakproces.  
Diederick Habermehl fotografeerde moeders en hun homoseksuele zonen. In het denken over 
homoseksualiteit heeft de band tussen moeders en hun zoons lange tijd een belangrijke rol gespeeld. 
Truus Kaspers en Sander Houwen maakten de documentaire Als ik het zeg, dan ben ik het ook echt, 
waarin de zonen en hun moeders herinneringen ophalen aan het moment waarop de zoon uit de 
kwast kwam. Zij zijn te gast bij de Meet en Greet met Diederick Habermehl. Presentator Jurriaan Bles 
is choreograaf, danser en docent aan de Frank Sanders Musicalacademie. Hij geeft voorlichting voor 
het COC Amsterdam en presenteerde debatten met jongeren over foto’s van Pride Photo Award.  
 
Pride Photo Award 2012  
De tentoonstelling met de winnende foto’s van 2102 is t/m zo. 28 oktober te zien in De Oude Kerk, 
Oudekerksplein 23 te Amsterdam. Op zeven pleinen in Amsterdam staan panelen met een selectie 
van de foto’s: Centrum: Rembrandtplein; Noord:  pont NDSM terrein; West: Mercatorplein; Nieuw 
West: Osdorpplein; Oost: Javaplein; Zuid: Marie Heinekenplein; Zuidoost: Bijlmerdreef 1301 voor het 
CEC.  
 
Entree De Oude Kerk: €5, met kortingskaart €4 
Amsterdammers kunnen gratis naar de expositie als zij een foto van zichzelf meenemen of sturen 
naar lookatme@pridephotoaward.org. Zij nemen dan deel aan het lokale fotoproject Look at me! Al 
die foto’s van Amsterdammers bij elkaar geven een inkijkje in de diversiteit van de stad. Door mee te 
doen aan Look at me! laten zij zien dat Amsterdam een tolerante en diverse stad moet blijven.  
 
Reserveren: contact@pridephotoaward.org 
Presentatie: Jurriaan Bles 
Maandag t/m zaterdag geopend van 11:00 tot 17:00 uur (zondags van 13:00 tot 17:00 uur) 
www.pridephotoaward.org 
 
Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd voor professionele foto’s over seksuele- 
en gender diversiteit en streeft naar een genuanceerde beeldvorming en acceptatie van deze diversiteit.  
Pride Photo Award is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA (Internationaal Homo Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief) en Stichting Homomonument, met steun en advies van Foam en World 
Press Photo. De editie 2012 wordt mogelijk gemaakt door het VSBfonds, het SNS REAAL Fonds, het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, de gemeente Amsterdam en de stadsdelen.  
 
Noot voor de redactie  
Woordvoerder: Joeri Kempen, Project manager Pride Photo Award, 06-52010227, 
jkempen@pridephotoaward.org  
Voor beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Daniël Bouw (Deneuve), 06-18555509, 
pr@prideophotoaward.org 


