
Persuitnodiging 

 
Andrée van Es opent expositie Pride Photo Award 2013  
 
Pride Photo Award, de jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto’s over seksuele en gender 
diversiteit, nodigt de nationale en internationale pers van harte uit om aanwezig te zijn bij 
de prijsuitreiking en de opening van de expositie met de winnende foto’s van 2013 in de 
historische Oude Kerk in Amsterdam op vrijdag 23 augustus.  

Het thema van 2013 is ‘Extremely Normal’. Cindy Aquino (Filippijnen) won de Award met 
een foto uit haar serie ‘Bond’. De expositie is van 24 augustus tot en met 22 september te 
bezoeken (ma-za 10.00 - 17.30u, zo 13.00 - 17.00u) in de Oude Kerk (Oudekerksplein 23). In 
dezelfde periode staan panelen met een wisselende selectie van de winnende foto’s op 
pleinen in de zeven stadsdelen van Amsterdam.  

Op vrijdag 23 augustus om 14.00u kan de pers tijdens een perspreview van de expositie de 
winnaars en juryvoorzitter Stephen Mayes -(VK, vm. directeur van VII Photo Agency New 
York en secretaris van World Press Photo van 2004-2012).  

De prijsuitreiking begint om 14.30u. Stephen Mayes licht de keuze van de jury toe en Dennis 
Boutkan, voorzitter van het bestuur van Pride Photo Award reikt de Award uit aan Cindy 
Aquino.  

Om 16.00u wordt de expositie officieel geopend door Andrée van Es, wethouder van 
Amsterdam en Dennis Boutkan.  
 

Za 24 augustus 14.00u: World Tour of LGBT Human Rights: een Meet&Greet programma 

met winnaars Tadej Znidarcic (foto’s van Oegandese activisten); Nicola Ókin Frioli (de 

‘Muxhes’, de derde sekse in Mexico), Maika Elan (Vietnamese homo/lesbische stellen) en 

Irina Popova (lesbische meisjes in Moskou).  Voor elke regio staan we stil bij de 

mensenrechtensituatie voor LHBT’s in dat gebied met o.a. Koen van Dijk van COC Nederland.  

Zo 25 augustus 14.00u: Normality as a Performance. De jury merkte op dat ondanks het 

thema ‘Extremely Normal’, veel van de inzendingen een performance betroffen. Waarom 

kiezen fotografen daarvoor? We spreken met enkele winnaars van 2013.  

__________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 
Een persbericht met details over het programma en de aanwezige winaars en gasten volgt kort voor 
de 23e. Voor meer informatie en voor interviews kunt u contact opnemen met Joeri Kempen, Project 
Manager Pride Photo Award, op jkempen@pridephotoaward.org of 06-52.010.227.   
Voor beelden in hoge resolutie: klik hier  
Beelden voor gebruik op internet: klik hier  
Foto’s kunnen rechtenvrij worden gebruikt in de context van Pride Photo Award en onder vermelding 
van het bijschrift in de bestandsnaam van de afbeelding.   
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