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Samenvatting 
 

 

Met gepaste trots kunnen we melden dat de 

editie 2013 op meerdere terreinen een stevige 

groei liet zien. Bijna tweemaal zoveel 

deelnemers deden mee aan de wedstrijd, er 

waren tweemaal zoveel inzendingen en ruim 

het dubbele aantal bezoekers van 2012.  

 

In cijfers: 2012 2013 

Deelnemers wedstrijd 209 408 

Inzendingen 1.678 3.257 

Bezoekers expositie 9.822 20.038 

 

De verdubbeling in deelnemers en inzending-

en is geheel te danken aan de enorme inzet 

van de fotoscouts. Zij hebben het bestand van 

buitenlandse fotografienetwerken stevig 

uitgebouwd. De oproep tot deelname is in 

zeven talen verspreid en we werkten samen 

met een organisatie (Queer Comrades) die 

Chinese inzenders hielp met hun inzending.  

 

Gevolg van deze inzet was dat de stijging van 

het aantal deelnemers geheel uit het 

buitenland kwam. Het aantal Nederlandse 

deelnemers bleef stabiel op 57.  

 

Bescheidenheid past ons ten aanzien van de 

stijging van het aantal bezoekers. Daarin 

speelde het Open Monumentweekend een 

belangrijke rol: 6.474 mensen bezochten de 

net gerenoveerde kerk. Normaal trekt de kerk 

twee à drieduizend bezoekers in het Open 

Monumentenweekend. Als dat weekend niet 

in de expositieperiode was gevallen, zou het 

bezoekersaantal rond de 15.000 zijn 

uitgekomen.  

 

De kwaliteit van de inzendingen was opnieuw 

hoger dan in voorgaande jaren. Dit viel zowel 

de juryleden als bezoekers op. We vermoeden 

dat de kwaliteit van de eerdere inzendingen, 

die op de website te zien zijn, als een toets-

steen werken.  

 

De jury, bestaande uit internationale experts 

op het gebied van de fotografie, was zeer te 

spreken over de grote verscheidenheid aan 

fotografische stijlen en onderwerpen. De jury  

selecteerde de 12 winnende series en gaf vier 

speciale vermeldingen. Samen vertellen zij 

een zeer gevarieerd verhaal over seksuele en 

gender diversiteit. 

 

De winnende foto werd dit jaar gemaakt door 

een jonge fotografe uit de Filippijnen, Cindy 

Aquino. Haar foto, Bond, toont een intiem 

moment tussen twee jonge lesbische 

vrouwen.  

 

Winnares Cindy Aquino. Foto: John Melskens 

 

Bijzonder is dat zowel de winnende foto als de 

foto At home with… Andrew and Irene van 

Richard Sandell speciaal voor de wedstrijd zijn 

gemaakt. Beiden waren geïnspireerd door het 

thema van 2013, Extremely Normal.  



Verslag en evaluatie Pride Photo Award 2013   3 

 

Gelijktijdig met de expositie stonden van 

vrijdag 23/08 tot maandag 23/09 fotopanelen 

op zeven drukke locaties in de stad. Op elke 

locatie filmden jongeren interviews met 

voorbijgangers. De reacties die zij vastlegden 

varieerden van vuilspuwen tot het ophalen 

van mooie herinneringen, van begripvol  tot 

schijntolerant. Veel uitspraken kwamen voort 

uit onwetendheid of uit traditionele – vaak 

religieus getinte – opvattingen.  

 

De filmpjes worden  gebruikt in debatten met 

jongeren in zes stadsdelen die plaatsvinden 

van oktober tot november.  

 

Verder bestond het randprogramma uit de 

prijsuitreiking en twee ‘Meet & Greet’ sessies 

met de winnaars. In het openingsweekend 

was het thema ‘Wereldreis langs LHBT 

Mensenrechten’.  We sloten de expositie af 

met ‘Activistische Familieportretten’, dat 

plaatsvond tijdens de eerste Fotoweek.  

 

We zijn er dit jaar ook in geslaagd om met de 

expositie te reizen. Selecties van de winnende 

foto’s van 2012 waren te zien in Hengelo 

samen met de winnaars van de Zilveren 

Camera, en in Utrecht tijdens het 

Midzomergracht Festival en Roze Zaterdag.  

 

Fotopanelen 2012 bij de St. Janskerk, Utrecht, tijdens 

Roze Zaterdag. Foto: Julie Faustino 

 

Foto: Joeri Kempen 

 

We zijn in gesprek met partners om de 

winnende foto’s van 2013 naast Hengelo en 

Utrecht ook te tonen in Rotterdam en Den 

Haag. Twee van de winnende series zijn begin 

2014 te zien op de expositie ‘LOVE AIDS RIOT 

SEX II’ in Berlijn.  

 

Hoogtepunten in de media waren een dubbele 

pagina (centerfold) in meerdere regionale 

dagbladen zoals het Leidsch Dagblad en het 

Noordhollands Dagblad, een uitzending van 

een half uur op Radio 1 (Lijn 1) gewijd aan het 

thema gender naar aanleiding van de opening 

van de expositie en een paginagrote foto uit 

de serie Gay Warriors in Het Parool.  

 

De editie 2013 begon met een financieel 

tekort. De grootste financier van de vorige 

jaren, het VSBfonds, viel weg. Hoewel dit 

deels werd goedgemaakt door een bijdrage 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds, hebben 

we op enkele posten flink moeten bezuinigen. 

We hebben de tentoonstellingspanelen van 

2012 hergebruikt en hebben dit jaar geen 

hand-out gemaakt met informatie over de 

getoonde fotoseries. Verder is gesneden in de 

inhuur van professionals voor onder andere 

de publiciteit. Daarmee hebben we kunnen 

voorkomen dat we moesten snijden in de 

activiteiten zelf en bleef de kwaliteit op peil.  
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Verslag en evaluatie per onderdeel 
 

1. De wedstrijd en jurering 

2. De centrale expositie 

3. De exposities in de open lucht 

4. Randprogramma 

5. Het reizen met de expositie 

6. Financiën 

7. Organisatie en partners  

8. Reacties en media-aandacht 

   

1. Wedstrijd en jurering 

Fotografen konden werk inzenden in vier 

categorieën:  

 Een Open categorie 

 Documentaire fotografie 

 Gender 

 Een categorie gewijd aan het thema 

van 2013: Extremely Normal 

 

Aan de editie 2013 deden 408 fotografen uit 

48 verschillende landen mee. Zij zonden in 

totaal ca. 3.900 foto’s in, waarvan er 3.257 

aan de jury zijn voorgelegd. Zowel het aantal 

deelnemers als het aantal inzendingen is 

verdubbeld ten opzichte van 2012.  

 

In cijfers: 2012 2013 

Deelnemers wedstrijd 209 408 

Aantal landen 40 48 

Inzendingen 1.678 3.257 

 

Een van onze belangrijkste doelen was om het 

aantal inzendingen uit het buitenland te doen 

stijgen. Daarin zijn we meer dan geslaagd: de 

verdubbeling van het aantal deelnemers 

kwam geheel uit het buitenland. Het aantal 

Nederlandse deelnemers bleef ten opzichte 

van 2012 stabiel op 57.  

 

Om dat doel te bereiken hebben we ons 

internationale netwerk stevig uitgebreid.  

 

Vooral dankzij eigen research –de fotoscouts– 

beschikken we nu over een goede lijst van 

buitenlandse fotopersagentschappen, 

vakverenigingen, kunst- en fotoacademies, 

musea en galeries.  

 

De oproep tot deelname is verspreid in het 

Engels, Spaans, Duits en Frans. Verder zijn er 

online vertalingen verschenen in het Russisch 

en Chinees op websites in die landen.   

 

Onze Chinese partner, Queer Comrades, heeft 

actief deelnemers geworven in hun netwerk – 

onder andere met een vodcast op hun eigen 

site – en heeft Chinese deelnemers die geen 

Engels spreken ondersteund bij het indienen 

van foto’s.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=MVnQ9gqVwhw&feature=c4-overview-vl&list=FL4w1GNMeOPdOeDLJluVMFCQ
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Foto: Trea van Drunen 

 

De jury bestond uit internationaal gerenommeerde experts op het gebied van fotografie.  

 

Van links naar rechts: 

 Jane Jackson (USA) is adviseur en emeritus directeur van de Sir Elton John Photography 

Collection. Voor ze curator werd van deze privécollectie leidde ze Jackson Fine Art, een 

fotogalerie die ze in 2003 verkocht.  Ze maakt deel uit van het bestuur van het High Museum 

of Art in Atlanta. 

 Isabel Muñoz (Spanje) maakt sensuele foto’s die het menselijk lichaam in vele verschillende 

culturen als uitgangspunt nemen. Haar werk behoort wordt regelmatig tentoongesteld in het 

buitenland.  

 Colin Jacobson (Verenigd Koninkrijk), columnist, criticus. Hij was oprichter en hoofdredacteur 

van Reporter, een kwartaalblad over fotojournalistiek en werkte als  fotoredacteur voor The 

Economist, The Observer Magazine and The Independent Magazine. Hij doceerde 

Fotojournalistiek aan de Universiteit van Westminster in London.  

 Giovanna Calvenzi (Italië), was beeldredacteur en hoofd beeldredactie voor verschillende 

bladen, waaronder sinds 2001 Sportweek/La Gazetta dello Sport. Ze stelde meerdere boeken 

en exposities samen over hedendaagse fotografie. In 1998 programmeerde ze het 

internationale fotografie festival Rencontres d’Arles.   

  Juryvoorzitter Stephen Mayes (UK) werkt met commerciële, kunst- en modefotografen en 

publiceert regelmatig over ethische vraagstukken en de fotografische praktijk. Hij was 

secretaris van World Press Photo van 2004-2012 en van 2008-2013 directeur van VII Photo 

Agency New York.  
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De jury schreef over de inzendingen: “We 

waren getroffen door de vele persoonlijke 

verhalen die de foto’s vertellen, waarbij opviel 

dat zwaardere onderwerpen waarmee veel 

LHBT’s worden geconfronteerd minder sterk 

vertegenwoordigd waren.  

Wij zijn zeer gelukkig met de uiteindelijke 

selectie. Deze vertegenwoordigt niet alleen 

fantastische fotografie uit verassend veel 

culturen maar gaf ons, de juryleden, ook 

nieuwe inzichten en kennis.”  

De jury selecteerde drie winnaars per 

categorie en gaf aan vier series een speciale 

vermelding. De Filippijnse fotograaf Cindy 

Aquino won de Pride Photo Award 2013 met 

een foto uit haar serie ‘Bond’.  

 
De winnende series en foto’s: 

De jury: “De winnende foto toont een erg 

menselijk en intiem moment dat op een zeer 

liefdevolle wijze wordt verteld.” 

 

1e prijs Documentair The Pink Choice (serie) Maika Elan Thailand 

2e prijs Documentair Leaving one’s tribe Anna Wahlgren Zweden 

3e prijs Documentair 
The Gay Families Project 
(serie) Stefan Jora Verenigde Staten 

1e prijs Gender 
The Other Side of Venus 
(serie) 

Anna Charlotte 
Schmid Duitsland 

2e prijs Gender 
Typical Day (single uit 
gelijknamige serie) Alexia Zuñiga Mexico 

3e prijs Gender Gendernormality (serie) Chloe Meynier Verenigde Staten 

1e prijs Open 
Princesses in a land of 
machos (serie) Nikola Ókin Frìoli Mexico 

2e prijs Open 
We are here, we are gay 
and we are Ugandans (serie) Tadej Žnidarčič Slovenië 

3e prijs Open 
Andrew and Irene uit de 
serie At home with… (single) Richard Sandell 

Verenigd 
Koninkrijk 

1e prijs Extremely Normal Apt. 779 (serie) Irina Popova  Rusland 

2e prijs Extremely Normal 
Bond (single uit 
gelijknamige serie) Cindy Aquino Filippijnen 

3e prijs Extremely Normal  Gay Warriors (serie) Tatjana Plitt Australië 

    

Speciale Vermelding 
Hit me harder, I’m still gay 
(single) Téo Jaffre Frankrijk 

Speciale Vermelding Pure (serie) Joelle de Vries Nederland 

Speciale Vermelding 
At this moment, I want to 
be (serie) Yuan Yuan China 

Speciale Vermelding Daddy Cool (serie) Martijn Gijsbertsen Nederland 
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Gay Families project, Stefan Jora Leaving One’s Tribe, Anna Wahlgren  

Princesses in a land of machos, Nicola Ókin Frìoli  At home with… Andrew and Irene, Richard Sandell 

The Pink Choice, Maika Elan Apt. 779, Irina Popova 
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2. Centrale expositie 

Op vrijdag 23 augustus vonden de prijsuitrei-

king en de opening van de expositie plaats in 

de Oude Kerk, Oudekerksplein 23 te Amster-

dam. De expositie was daar te zien van 

zaterdag 24 augustus tot en met zondag 22 

september. Een virtuele versie is te zien op 

http://virtual.pridephotoaward.org/2013.  

 

In totaal bezochten 20.038 mensen de Oude 

Kerk tijdens de expositie. Dat is ruim twee 

maal zoveel als in 2012, toen bijna 10.000 

bezoekers op de expositie afkwamen.  

Foto: Joeri Kempen 

 

Dit aantal is enigszins vertekend: tijdens het 

Open Monumentenweekend bezochten 6.474 

mensen de net gerestaureerde kerk.  

 

Helaas was dit de laatste keer dat we konden 

exposeren in de Oude Kerk. De kerk gaat zelf 

tentoonstellingen organiseren en wil geen 

exposities van derden meer programmeren. 

Als we verhuizen naar een andere locatie is 

het onwaarschijnlijk dat we daar eenzelfde 

aantal bezoekers zullen trekken als in de Oude 

Kerk. Door zijn historie en de centrale ligging 

heeft de kerk een grote aantrekkingskracht op 

bezoekers.   

 

Een team van 25 hosts vingen de bezoekers op 

en leidden hen rond. De expositie maakte veel 

persoonlijke verhalen los. Op pagina 14 

hebben we enkele reacties opgenomen.  

Foto: Joeri Kempen 

 

De bezoekers konden een stem uitbrengen 

voor de publieksprijs. De publieksprijs vervult 

meerdere doelen: 

 Als mensen weten dat ze kunnen 
stemmen gaan ze (vaak nog een keer) 
beter kijken 

 Het betrekt het publiek meer bij de 
foto’s 

 We bouwen er een e-mail 
(publieks)bestand mee op 

 Het geeft ons een reden om contact te 
houden met de bezoekers: u heeft 
gestemd, en de winnaar was…  

 Het levert informatie op over wat 
mensen aanspreekt 

 

De publieksprijs ging naar Gay Warriors van 

Tatjana Plitt met 19% van de stemmen. 

Gay Warriors, Tatjana Plitt 

 

 

http://virtual.pridephotoaward.org/2013
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3. Exposities in de open lucht 

Een selectie van negen winnende foto’s was te 

zien op plekken in elk van de zeven stadsdelen 

in Amsterdam: Amstelstation, Bijlmerplein, 

Buikslotermeerplein, Marie Heinekenplein, 

Mercatorplein, Osdorpplein, Rembrandtplein.  

 

Op elk plein waren drie foto’s te zien, plus een 

tekstpaneel. De foto’s rouleerden na twee 

weken zodat op elk plein zes van de negen 

foto’s te zien waren. 
Fotopanelen bij het Amstelstation, Amsterdam 

Foto: Réka Szentirmay 

De interviewfilms 

Jongeren uit elk stadsdeel filmden interviews 

met voorbijgangers over de foto’s. Hiervoor 

werkten we samen met bestaande lokale 

initiatieven: 

 ROC Media in Centrum en Zuid  

 Dock en Click F1 in Noord 

 Dynamo en Transvaaljournaal in Oost  

 Dock en Peppercompany en in West 

 IJDockzz en Combiwel in Nieuw West 

 BijlmerenZO! in Zuidoost  

De filmpjes laten een mix zien van acceptatie, 

schijntolerantie en homohaat :  

 

 “Ik was een van de eerste mensen die 

ceremoniemeester waren bij het huwelijk 

van twee mannen. Ik ben daar nog steeds 

trots op.”  

 “Als [een vriend] er [voor] zou uitkomen 

zou ik eerst een maand niet met hem 

praten [lacht] en dan [..] je bent homo, 

oké, maar je gaat niet in mijn buurt 

komen, zeg maar een twee meter grens 

en dan mag je daar staan praten met mij.” 

 “Het is gewoon een smerig vies vuil goor 

zootje bij mekaar. [..] Als je homo bent is 

prima, dat moet je zelf weten, maar dat 

hoeft niet de hele wereld te weten.” 

 “Zolang als ze mij niet lastig vallen vind ik 

het allemaal prima maar ik vind het een 

grof schandaal want er komen er steeds 

meer en meer en meer bij.”  

 “In de Bijbel staat dat het eigenlijk niet 

hoort, want God heeft man en vrouw 

geschapen om samen kinderen te krijgen 

en man en man is gewoon niet geschikt.” 

Still uit de interviewfilm op het Buikslotermeerplein 

in Amsterdam Noord. © Click F1/Dockzz 

 

De filmpjes zijn te zien op ons Youtube kanaal: 

http://www.youtube.com/pridephotoaward.  

ROC Media heeft een compilatie getoond op 

het jongerenprogramma van Salto: IamTV.   

De compilatie wordt tevens gebruikt voor de 

debatten met jongeren in de stadsdelen.  

 

http://www.youtube.com/pridephotoaward
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4. Randprogramma 

Het randprogramma bestond dit jaar uit: 

 De prijsuitreiking en opening op 23/08 

 Het Meet& Greet programma ‘World 

Tour of LGBT Human Rights’ op 24/08 

 Als slot het Meet& Greet programma 

‘Activistische Familieportretten’ op 

22/09 tijdens de Fotoweek 

 Zes Speak Up! jongerendebatten in de 

stadsdelen in oktober en november 

 

Prijsuitreiking en opening 

Andrea van Pol presenteerde de winnende 

series en stelde enkele korte vragen aan de 

aanwezige winnaars. Juryvoorzitter Stephen 

Mayes gaf een persoonlijke toelichting op de 

juryrapporten. De opening werd verricht door 

wethouder Andrée van Es en voorzitter van 

het bestuur Dennis Boutkan. 

 

 
Cindy Aquino en Andrea van Pol 

Foto: John Melskens 

 

Meet & Greet sessies 

Vorig jaar bleek het lastig om publiek te 

trekken voor de Meet & Greet sessies. Dit jaar 

hebben we de sessies een thema meegegeven 

waarvan we inschatten dat dit een breder 

publiek zou aanspreken.  

 

Tijdens de eerste sessie kwamen de buiten-

landse gasten aan bod. Aangezien meerdere 

van hun series over de moeilijke situatie gaan 

voor LHBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen 

en transgenders) in verschillende gebieden, 

kozen we voor het thema mensenrechten.  

 
We are Here, We are Gay and We are 

Ugandans, Tadej Znidarcic 

 

De aanwezige fotografen lichtten hun series 

toe: Tadej Žnidarčič (Uganda), Anna Charlotte 

Schmid (Oost Europa), Cindy Aquino (Filip-

pijnen) en Nicola Ókin Frìoli (Mexico).  

Na elke fotoserie zoomden we uit naar de 

mensenrechtensituatie in de regio, met 

deskundigen van Hivos en het COC.  

 

De slotsessie met de Nederlandse gasten was 

gewijd aan het thema van de Fotoweek, ‘Kijk! 

Mijn familie’. Elk van de gasten vertelde over 

een serie familieportretten met een activis-

tisch doel: Martijn Gijsbertsen (Same Time, 

Same Place, 2e prijs 2011 en Daddy Cool 

speciale vermelding 2013), Joelle de Vries 

(Puur, speciale vermelding 2013), Paul 

Koeleman (Good Old Gays, 1e prijs 2011) en 

Jasper Groen (Eric).  

 

Ondanks uitgebreide promotie van de sessies 

bleef de opkomst net als vorig jaar beperkt: 

ca. 30 bezoekers op 24/08 en 40 bezoekers op 

22/09.  

 

Voor volgend jaar is het plan om de Meet & 

Greet sessies te incorporeren in de prijs-

uitreiking. 
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Speak Up! youth events 

In zes stadsdelen vond een jongerendebat 

plaats rond het thema ‘jezelf zijn’: 

 11 oktober in het Ostadetheater (Zuid)  

 23 oktober in De Meevaart (Oost) 

 25 oktober in Termini (Noord) 

 4 november in No Limit (Zuidoost) 

 7 november in Argan (Nieuw-West) 

 19 november in De Boommeer (West) 
 

Aan het begin van het debat worden de films 

getoond die jongeren maakten van interviews 

met voorbijgangers over de fotopanelen.  

 

 

De jongeren kunnen vragen stellen aan een 

panel van mensen die ‘anders zijn’, zoals een 

zwakbegaafde jongen, een lesbische moeder, 

een transgender cybergothic, een man wiens 

lichaam is bedekt met tatoeages, een homo 

die op school uit de kast is gekomen.  

 

De jongeren in de zaal reageren op de ver-

halen met hun eigen ervaringen en debatteren 

over stellingen. Een kort filmpje van een van 

de debatten is te zien op ons Youtube-kanaal. 

 

 

5. Reizen met de expositie 

Een selectie van de winnende foto’s van 2012 

is te zien geweest in Hengelo en Utrecht.  

 

In Utrecht vond in 2013 de Roze Zaterdag 

plaats. Dit was aanleiding om een meerjarige 

samenwerking aan te gaan met het Mid-

zomergracht Festival.  

 

Het programma in juni 2013 bestond uit:  

 Een expositie van 12 foto’s in de Centrale 

Bibliotheek  

 Fotopanelen bij de St. Janskerk en in het 

Griftpark  

 Een filmpje gemaakt door Utrechtse 

jongeren die voorbijgangers interviewden 

over de foto’s in het Griftpark  

 

 

Still uit interviewfilm Utrecht © Click F1/JoU 

 

 

In Hengelo vindt jaarlijks een expositie plaats 

van de winnaars van de Zilveren Camera. De 

initiatiefnemer nodigde Pride Photo Award uit 

om hier aan deel te nemen. Enkele series van 

2012 waren hier in april 2013 te zien.  

Expositie Hengelo. Foto: Eric Brinkhorst 

 

In Rotterdam werken we samen met Rainbow 

City Rotterdam. Het plan was om in oktober 

een selectie van de winnende foto’s te tonen 

in de Centrale Bibliotheek en fotopanelen te 

plaatsen in drie deelgemeenten.   

Het is echter niet gelukt om voldoende finan-

ciële dekking bij elkaar te krijgen. We hebben 

afgesproken om het plan verder te versterken 

en in 2014 een nieuwe poging te ondernemen.   

 

Verder zijn we in gesprek met Den Haag en 

zijn twee van de winnende series begin 2014 

te zijn op een expositie in Berlijn.

http://www.youtube.com/watch?v=g0aj3z6GN5o&feature=c4-overview-vl&list=FL4w1GNMeOPdOeDLJluVMFCQ
http://www.youtube.com/pridephotoaward
http://www.youtube.com/watch?v=7ZXM_tAEWAY&feature=c4-overview&list=UU4w1GNMeOPdOeDLJluVMFCQ
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6. Financiën 

In de begroting waar de oorspronkelijke 

aanvraag op gebaseerd was, hadden we 

budget opgenomen om een professionele 

kracht in te huren voor communicatie en om 

nieuwe tentoonstellingspanelen te laten 

ontwerpen, die de expositie een duidelijk 

eigen gezicht zouden geven.  

 

Het VSBfonds, dat twee jaar lang met € 50.000 

onze grootste financier was, wees de aanvraag 

voor 2013 echter af wegens gewijzigd beleid. 

In plaats van extra budget voor deze ambities, 

begonnen we het project met een tekort op 

de begroting.  

 

Het beschikbare budget was lager dan in 2012. 

We gebruikten de panelen van 2012 opnieuw, 

schrapten de handout met toelichtingen op de 

foto’s, en schrapten de budgetten voor het 

participatieve project en voor het reizen met 

de expositie. We wilden deze activiteiten door 

laten gaan op no-budget basis.  

 

Bij het maken van de definitieve begroting 

was nog niet zeker in welke mate de zeven 

stadsdelen opnieuw zouden bijdragen. 

Uiteindelijk is dat gelukt, wat betekent dat in 

alle zeven stadsdelen fotopanelen zijn 

geplaatst en interviewfilms zijn gemaakt. In 

zes van de zeven stadsdelen vond een 

jongerendebat plaats.  

 

 Apt. 779, Irina Popova 

Enkele stadsdelen hebben de film of het debat 

door het jongerenwerk laten organiseren, wat 

betekent dat deze niet zichtbaar zijn in de 

financiële verantwoording. Verder hebben 

enkele stadsdelen de subsidie voor het debat 

direct aan het COC Amsterdam beschikt, onze 

samenwerkingspartner.  Dat laatste was wel al 

opgenomen in de definitieve begroting.  

  

 
Gendernormality, Chloe Meynier 

 

Vanwege het initiële tekort op de begroting 

hebben veel partners een bijzondere (extra) 

korting verleend. Verder hebben we 

vrijwilligers ingezet op onderdelen van de 

communicatie, zoals de persbenadering.   

 

Door zuinig om te gaan met de beschikbare 

middelen hebben we de geplande activiteiten 

kunnen uitvoeren met behoud van kwaliteit 

en voldoende overgehouden om een bedrag 

te kunnen reserveren voor het reizen met de 

expositie, een ambitie die oorspronkelijk was 

opgenomen in de aanvraagbegroting.  

 

De financiële verantwoording is in een apart 

document opgenomen, als bijlage bij het 

inhoudelijk verslag. 
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7. Organisatie en partners 

Het vrijwilligersteam is uitgebreid van 39 naar 

55. Daarvan waren er 20 actief als fotoscout. 

Een team van 25 hosts ontving het publiek bij 

de centrale expositie en verzorgde op verzoek 

rondleidingen. Verder hebben we een negen 

koppig communicatieteam: copy writers, 

vertalers, proofreaders, lay out, fotografie, 

persbenadering.  

 

Het team van Pride Photo Award bestaat 

verder uit freelancers en stagiairs: 

 Anna Gkiouleka, stagiair Communicatie 

(jul-dec 2013) 

 Chris Alting Siberg (Contactus), grafisch 

ontwerp 

 Joeri Kempen, project manager 

 Marga Rotteveel (Photorevolt), curator  

 Melissa Boer, stagiair Communicatie (feb-

juli 2013)  

 Michl Sommer (Featuring), ontwerp 

expositie  

 

Het bestuur van Pride Photo Award bestaat uit: 

 Dennis Boutkan, voorzitter 

 Piet Boogert, secretaris 

 Wiebe de Vries, penningmeester 

 Lonneke van den Hoonaard, bestuurslid 

Partners 

Pride Photo Award is opgericht door het COC 

Amsterdam, IHLIA en Stichting Homo-

monument. De initiatiefnemers zijn elk 

vertegenwoordigd in het bestuur, aangevuld 

met een penningmeester.  

 

Verder werken we structureel samen met de 

volgende organisaties:   

 COC Amsterdam verzorgt de Speak Up! 

jongerendebatten, dit jaar samen COC 

Nederland 

 World Press Photo en Foam ondersteunen 

Pride Photo Award met adviezen en hun 

netwerk 

 Stichting De Overkant (Midzomergracht 

Festival Utrecht) en Rainbow City Rotter-

dam zijn onze lokale partners voor het 

reizen met de expositie naar die steden 

 Queer Comrades (China) vertaalde de 

oproep tot deelname in het Chinees en 

verspreidde deze  o.a. in een vodcast. Zij 

hielpen Chinese deelnemers die de 

Engelse taal niet machtig zijn met hun 

inzending  

 

De juryleden staan genoemd op pagina 5.  

 

 

   
The other side of Venus, Anna Charlotte Schmid     A Typical Day, Alexia Zuñiga 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MVnQ9gqVwhw&feature=c4-overview-vl&list=FL4w1GNMeOPdOeDLJluVMFCQ


Verslag en evaluatie Pride Photo Award 2013   14 

 

8. Reacties en media-aandacht 

Hoogtepunten in de media waren een dubbele 

pagina (centerfold) in meerdere regionale 

dagbladen zoals het Leidsch Dagblad en het 

Noordhollands Dagblad, een uitzending van 

een half uur op Radio 1 (Lijn 1) gewijd aan het 

thema gender naar aanleiding van de opening 

van de expositie en een paginagrote foto uit 

de serie Gay Warriors in Het Parool.  

 

 Centerfold in o.a. Leidsch en Hollands 

Dagblad, 23/10 2013 

 

Een greep uit de reacties van het publiek: 

 

Een van de hosts sprak een oudere heer aan 

die de expositie hoofdschuddend had 

bekeken. Als antwoord op de vraag wat hij van 

de foto’s vond, overhandigde de man hem een 

klein uitgeprint velletje papier met een tekst 

waar een enorm intern conflict uit spreekt. Hij 

wilde verder niets zeggen en liep de kerk uit 

nadat hij het papiertje had overhandigd.  

 

“Twee bejaarde Duitse dames stapten niets-

vermoedend op de winnende foto af. De ene 

riep enthousiast: ‘Och wie süß, LIEBE!!' 

Waarop die andere dame een beetje 

verschrikt opmerkte 'Aber das sind ja zwei 

Frauen! ...'nein?!'..ja, doch zwei Frauen' 

...'Also das ist dann...SEX?!' waarbij ze een 

beetje ontgoocheld naar die foto staarden 

met z'n tweetjes.”  

“De leukste groep die ik heb rondgeleid was 

een mannenvriendenclubje uit Bergen op 

Zoom, een stuk of acht hetero (denk ik!) 55-

plussers die voor de kerk kwamen en niet zo 

veel trek hadden in een tentoonstelling ‘over 

homo's’. [..] Ze zijn wel een heel uur gebleven 

en ze hebben een hoop geleerd.  Op een 

gegeven moment hebben ze elkaar zelfs 

gecorrigeerd en we hebben heel erg gelachen 

om Andrew & Irene en de verhalen die ze erbij 

bedachten. Uiteindelijk hebben ze [..] mij 

uitgebreid bedankt voor de 'prachtige 

rondleiding' :-) dat gaf echt voldoening.”  

  

 

 Het Parool, katern PS, 29/08/2013  

 

 

 

Colofon 
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