


Bij deze bieden we u, het bestuur van 
Roze Zaterdagen Nederland, het bidbook Maas-
tricht Roze Zaterdag 2015 aan en stellen ons 
daarmee kandidaat voor de organisatie van dit 
evenement.

De indeling van dit bidbook volgt het format dat u 
vooraf heeft aangegeven. Dat wil zeggen:

dat we in het eerste hoofdstuk aangeven waarom 
Maastricht, als (cultureel) centrum van de Euregio 
Maas – Rijn, om meer dan één reden uitermate 
geschikt is om dit evenement te organiseren én als 
Roze Zaterdag-stad. In dit hoofdstuk zullen wij het 
door ons gekozen logo ‘Maastricht colours you’ 
toelichten.

In hoofdstuk II zetten we de opzet van het door ons 
gekozen activiteitenprogramma uiteen. We 
concretiseren onze keuze, om van de Roze Zaterdag 
een meerdaags evenement te maken en dus om te 
zetten in een aantal deelevenementen.

Hoofdstuk III bevat een begroting van inkomsten en 
uitgaven. We willen nu al opmerken, dat we deze 
begroting hebben opgesteld aan de hand van een 
aantal benchmarkgegevens.  Deze gegevens zijn 
ontleend aan: de financiële ramingen en jaarver-
slagen van een aantal soortgelijke evenementen in 
Maastricht, alsmede aan die van een aantal culturele 
festivals. We hebben deze begroting laten toetsen 
door een aantal financiële experts, waaronder die 
van evenementen-organisaties.

Hoofdstuk IV bevat een beschrijving van het door 
ons voorgestane organisatiemodel voor ‘Maastricht 
colours you’, gevolgd door hoofdstuk V, waarin u 
een lijst aantreft van personen/vertegenwoordigers 
van organisaties  en instellingen die nu al hun com-
mitment voor ‘Maastricht colours you’ hebben
afgegeven.

Hoofdstuk VI bevat één zin: ‘zie vooraf’…  
that’s it.

In hoofdstuk VI willen we u namelijk alle ruimte 
geven om zelf in te vullen waarom u, na het lezen 
en het bespreken van dit bidbook én het vergelijken 
daarvan met het bidbook van andere steden, tot de 
niet te vermijden en noodzakelijke conclusie bent 
gekomen dat Maastricht de enige geschikte kan-
didaat is voor Roze Zaterdag 2015.
Laat u in dit hoofdstuk dus ‘lekker gaan’. Na het 
lezen van de voorafgaande chapiters is het eigenlijk 
‘een fluitje van een cent’!

Namens de werkgroep Maastricht 
Roze Zaterdag 2015 – ‘Maastricht colours you’,

Philippe Courbois, Harold Habets, Peter van Loon, 
Gerrit-Jan Meulenbeld, Peter Pluymen, 
Bryan Schleipen en Guy Thewissen.



“Voor een goed feestje moet je in Maastricht zijn”.

Veronderstel dat we deze stelling zouden voorleggen 
aan een meer of minder willekeurige groep mensen 
zoals: (plaatselijke) grootheden als Beppie Kraft, 
burgemeester Onno Hoes (en zijn man), de 
Limburgse commissaris van de koningin Theo
Bovens (en zijn vrouw) en daarmee ook aan alle 
niet uit te roeien carnavalsvierders en natuurlijk aan 
André Rieu;

maar ook aan bijvoorbeeld: 
alle bij de Europese Top van Maastricht (1991) aan-
wezige staatshoofden en eerste ministers; 
‘tig’ leden van het Nederlandse koningshuis; paus 
Johannes Paulus II (als dat nog zou kunnen) en de 
‘geëmeriteerde’ monseigneur dr. Johannes Gijsen; 
de vertegenwoordigers van de respectievelijke Ned-
erlandse kabinetten die steeds aanwezig zijn bij de 
opening van de Maastrichtse carnaval; de bezoekers 
van de jaarlijkse The European Fine Art Fair (TEFAF) 
of een van de andere grote internationale culturele 
evenementen; het publiek van het WK-wielrennen 
2012 en de jaarlijkse Amstel Gold Race; de 
duizenden in Maastricht aanwezige (internationale) 
universiteitsstudenten en de studenten aan het 
kunstvakonderwijs; de miljoenen internationale 
toeristen die de stad jaarlijks overspoelen; de leden 
van de Oehoewerkgroep Nederland enzovoorts, 
enzovoorts; wij verwedden er een krat rosé onder 
dat allen onze stelling onderschrijven.

‘In Maastricht zijn de mensen aan het feesten óf 
zij zijn een feest aan het voorbereiden.’ (eerste 
quote) Inderdaad, de mentaliteit is hier wat anders, 
wat ‘zuidelijker’ dan in de rest van Nederland.  Dat 
zuidelijke (‘Latijnse’ zei ooit iemand) karakter zit 
‘m niet alleen in de aard van de mensen. Ook de 
stad (en dat met name de historische binnenstad) 
is daarin zeer bepalend. In de typische mixture van 
pleinen en bruggen, grote statige en intieme kleine 
straten en straatjes, van historische gebouwen en 
gebouwtjes, huist een welhaast niet te tellen 
aantal hotels, cafés en restaurants, dat (letterlijk) 
zorgt voor een uitgaansleven dat eerder vergelijk-
baar is met dat van een Zuid-Europese stad dan met 
dat van Noord-Europese steden.
Dat Maastricht goed genoteerd staat binnen de top 
5 van de Nederlandse bezoeksteden, is dus niet 
verwonderlijk. En dat het Maastrichtse gemeente- 
bestuur – volgens haar economische beleidsnota – 
die status van bezoek- en evenementenstad koestert 
en verder uitbouwt is, gezien het voorafgaande, 
evident.

Eerste conclusie: zoekt u nog een goede kandidaat 
voor ‘een feestje’ als de Roze Zaterdag 2015, een 
van de iconen van de spreekwoordelijke 
Nederlandse tolerantie? …

Meer dan een feestje alleen !

Maar er is meer (aan de hand) en dat nemen we
hierna even met u door. 
Maastricht (als centrum van een Nederlandse, Duitse 
en Belgische Euregio) heeft niet alleen een stevige 
plaats in de top 5 van de Nederlandse bezoeksteden.  
De stad heeft en kent een aantal ‘eigenschappen’, 
verworvenheden, kenmerken en ontwikkelingen, die 
we als sterke punten en kansen willen benutten én 
inzetten voor de Roze Zaterdag 2015. 
Voordat we dat verder uitwerken en toelichten eerst 
iets anders.Bij nader inzien zitten er toch wat barstjes 
in die spreekwoordelijke Nederlandse tolerantie. Bij 
een aantal groepen en op een aantal plekken is er 
sprake van ‘verschillende snelheden’ en soms staat 
de versnelling in ‘de achteruit’. Het voetbalveld (en 
de rest van de sportwereld), de tribune, de school, de 
woonwijk, de bestuurlijke praktijk en de bedrijfs-
organisatie voeren we op als domeinen, waar
tolerantie (ten opzichte van homoseksualiteit en ande-
re ‘varianten’) in de verdrukking komt.
Internationaal gezien is het hier en daar nog een 
graad erger. Met voorbeelden als: recente wetgeving 
in Rusland, het ‘Franse’ homohuwelijk en de rol van 
de Vaticaanse ideologie en diplomatie daarbij op de 
achtergrond, de strafbaarheid van homoseksualiteit 
in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen, al dan 
niet op basis van een bepaalde uitleg van de Koran, 
moet ieder weldenkend mens gewoon vaststellen dat 
er nog een wereld te bewerken en te winnen is.

Tweede conclusie: een Roze Zaterdag mag en moet 
niet alleen een ‘een feestje’ zijn. Gay pride is trots 
en zelfbewustzijn. Dat wil zeggen dat we kritisch 
in de wereld staan, daar waar nodig de vinger op 
zere plekken leggen en dus niet alleen een dag lang 
feest vieren en met onze snufferd in een roze wolk 
lopen. 
En voor die tweede component moet u ook in 
Maastricht zijn en wel hierom.

Een actief COC met een stevig maatschappelijk 
draagvlak

In Maastricht is al jaren lang een zeer actief COC 
gevestigd. We benoemen drie onderscheidende 
activiteiten.
COC Limburg werkt, met ondersteuning van het 
ministerie van OCW en de provincie Limburg,  al
jaren met het zeer succesvolle voorlichtings-
programma in het voortgezet onderwijs ‘Veilige 
school Limburg .́ Er is geen enkele Nederlandse 
provincie waar de voorlichtingsgraad (die nog verder 
wordt uitgebreid) zo hoog is.
In oktober 2012 nam COC Limburg met de andere 
Maastricht United partners (de profvoetbalclub MVV, 
16 amateurvoetbalverenigingen en de gemeente 
Maastricht) het voortouw in het programma voor 
homo-emancipatie in de sportwereld ‘De bal is van 
iedereen’. Deze landelijke primeur werd geprezen 
door de KNVB en werd door – nota bene – de  
supporterscoördinator van MVV voorzien van de 
opmerking (tweede quote) ‘Een echte nicht komt uit 
Maastricht’ (het is maar dat u het weet).
Het derde punt: COC Limburg heeft een actief 
kenniscentrum, dat maandelijks aan homo-
seksualiteit gerelateerde onderwerpen aan de orde 
stelt.

Het Maastrichtse COC heeft dus een stevig maat-
schappelijk draagvlak. En het is dan ook niet vreemd 
dat, toen in de boezem van deze organisatie het 
idee ‘Maastricht Roze zaterdag 2015’ werd geboren,  
in no time een denktank was gevormd van pro-
fessionele vertegenwoordigers van het stedelijk 
onderwijs, maatschappelijke organisaties, de horeca, 
de gemeente Maastricht en de stedelijke  culturele 
instellingen. Dat brengt ons bij het volgende.

“Wij én (de rest van)
Maastricht zijn er klaar voor. 
We hoeven bij wijze van 
spreken ‘de knop maar om 
te draaien’.”



Cultuurwereld

De stad Maastricht heeft een aantal uitstekende 
internationaal hoog aangeschreven onderwijs- en 
culturele instellingen. Die onderwijsinstellingen
hebben een internationaal samengestelde studen-
tenpopulatie. Deze telt een relatief groot aantal 
studenten dat afkomstig is uit landen, waar 
homoseksualiteit ‘nog niet zo lekker ligt’. Zoals 
laatst een student uit de Volksrepubliek China 
opmerkte (derde quote) : ‘Er zijn twee redenen 
waarom ik aan de Maastrichtse universiteit studeer: 
de kwaliteit van het onderwijs én dat ik, als homo, 
in Maastricht mezelf kan zijn.’

De Maastrichtse universiteit heeft een uitstekend 
functionerend Studium Generale, dat openbare 
lezingen en debatten organiseert en dat het 
commitment heeft gegeven om de (internationale) 
studenten inhoudelijk te betrekken bij de activiteiten 
van Roze zaterdag 2015. 
Het kunstvakonderwijs is in Maastricht zeer 
uitgebreid en heeft de zeer prettige hebbelijkheid, 
dat de verschillende kunstfaculteiten zich uitdruk- 
kelijk tot de stad verhouden. Datzelfde geldt voor 
het grote aantal culturele instellingen. Hun bereid-
heid om onderdelen van een Roze Zaterdag pro-
gramma (we komen daarop terug in de volgende 
hoofdstukken) voor hun rekening te nemen, is nu al 
genoteerd. 
Steken we in die Maastrichtse culturele wereld over 
van de profs naar de amateurs, dan stellen we vast 
dat ook die afdeling (op wijk- en buurtniveau) meer 
dan uitgebreid is. Het is een goede traditie dat dat 
verenigingsleven altijd assisteert bij grote 
evenementen op het gebied van cultuur en volks- 
cultuur. Dat gaat dus bij een Roze Zaterdag 2015 in 
Maastricht ook zo zijn, waarmee het maatschappelijk 
draagvlak (en de werking) fors wordt vergroot.

Maastricht als (cultureel ) centrum van de Euregio 
Maas – Rijn

Met die Maastrichtse culturele wereld is nog meer 
aan de hand. Zoals u (natuurlijk) weet heeft 
Maastricht zich, samen met de grote steden in de 
grote steden in de Euregio Maas – Rijn, kandidaat 
gesteld voor de titel ‘culturele hoofdstad van 
Europa in 2018’. De steden Maastricht, Sittard-
Geleen, Heerlen, Aken, Luik en Hasselt (en alles 
wat daar aan lieflijkheid tussen ligt) vormen op dit 
moment één groot samenwerkingsverband, dat zelfs 
verder reikt dan alleen kunst en cultuur. 
Eerder in dit hoofdstuk hebben we al vastgesteld, 
dat tolerantie van / en homoseksualiteit niet alleen 
een gegeven is dat zich op nationaal niveau af-
speelt. Daarom zullen wij in een Maastrichtse Roze 
Zaterdag 2015 uitdrukkelijk samenwerken met de 
steden Aken, Luik en Hasselt.  In dat geval 
hebben we het over een extra ‘publieksvijver’ van 
3.900.000 mensen.

Maastricht colours you !

Eigenlijk een wat gek verhaal, dat wegvallen van die 
roze baan in de regenboogvlag. Niet ideëel maar 
gewoon praktisch. Op een bepaald moment (eind 
jaren 70) bleek dat een Amerikaanse vlaggenfabriek 
de gevraagde kleur roze niet kon aanmaken 
(klunzen!).  Maar desondanks werd de regenboog 
het worldwide symbool bij uitstek van de inter-
nationale homo-emancipatie en –tolerantie én van 
de diversiteit binnen die emancipatiebeweging, 
waarin ook lesbo’s, biseksuelen en transgenders 
terecht hun plek opeis(t)en.  Roze – als ‘klass-
iek’ symbool voor homo-emancipatie – moet dus 
worden geactualiseerd. 

We willen de Roze Zaterdag 2015 in die diversiteit 
van de emancipatiebeweging plaatsen. 
Dat doen we door middel van een uitgebreid 
programma, waarmee we een zo uitgebreid mogelijk 
groep van mensen gaan aanspreken én waarin die 
uitgebreide groep zich moet herkennen. 

Die grote groep willen we,  liefst meer dan één dag, 
binden aan de stad en van kleur laten verschieten;
van grijze (bange) muizen met alleen maar 
zwart-wit-redeneringen naar mensen, die met rooie 
koontjes genieten van zoveel aangenaam aanwezig 
zelfbewustzijn en allen, die qua ontwikkeling en 
denkbeelden nog ‘in de grondverf staan’,  willen we 
laten zien hoeveel mooie tinten het coloriet van een 
bewust, geslaagd gekozen en verantwoordelijk ‘jezelf 
zijn’ bevat.  

Binnen het spectrum van de wereldreligies duiden 
we de vrijheden en kansen in plaats van de 
repressie en de verboden. Maar daar waar sprake is 
van onrecht en intolerantie, waaraan weldenkende 
mensen zich groen en geel ergeren, stellen we dat 
aan de orde.
We willen binnen het programma de veelkleurigheid 
van kunstdisciplines inbrengen en de studenten van 
het kunstvakonderwijs inzetten om ons programma 
en de stad op te smukken
en nog van alles, dat een geslaagd palet van een 
Roze Zaterdag ‘extra large’ vraagt en vereist.

“Er zijn twee redenen waarom 

ik aan de Maastrichtse 

universiteit studeer: de 

kwaliteit van het onderwijs 

én dat ik, als homo, in 

Maastricht mezelf kan zijn.”



Kortom, we creëren een soort ‘oranjegevoel’ dat 
we natuurlijk voorzien van een heerlijk likje roze 
verf; drie en een halve dag lang een roze wolk én 
een regenboog boven de hoofdstad van het brons-
groen eikenhout. Meer kleur kun je niet hebben.

En hoe we dat gaan doen en met wie en wat en 
wat dat allemaal mag en moet kosten en wie dat 
zou kunnen betalen, leest u in de volgende 
hoofdstukken.



Een ‘én – én’ programma

In het programma Roze Zaterdag 2015 willen we 
een tweedeling aanbrengen:
a.Het ‘eigenlijke’ Roze Zaterdag-programma; 
b.De ‘korte Roze week’ die start op woensdag-
avond, voorafgaand aan de Roze Zaterdag 

a.Het ‘eigenlijke’  
Roze Zaterdagprogramma 

Deze start met een oecumenische dienst in de 
Sint Janskerk .
Om 12.00 uur start de gebruikelijke optocht, die 
eindigt op een van de centrale pleinen van de stad.
Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente 
Maastricht over twee modellen:

-een ‘sterrenoptocht’ waarbij vanaf verschillende 
punten in de stad een stoet naar het centrale plein 
trekt
-een optocht die trekt van het stadsdeel Wyck 
(oost-zijde van de Maas) naar een van de centrale 
pleinen in het centrum.

De keuze voor een van de modellen is afhanke-
lijk van een aantal factoren dat nog gewogen moet 
worden zoals: openbare orde en veiligheid, (het 
omleggen van) openbaar vervoer en het regelen van 
verkeersstromen en (extra) kosten.

In alle gevallen zal de route (of de routes) worden 
‘aangekleed’ door studenten van de plaatselijke 
academie voor beeldende kunst en vormgeving, 
waaronder speciaal ingerichte etalages van winkels 
en terrassen van café’s en restaurants;

willen wij de optocht laten openen door vertegen-
woordigers van de professionele voetbalclubs MVV 
(Maastricht), Standaard Luik en Alemannia Aachen 
én een aantal prominenten uit de Nederlandse 
sportwereld. Deze worden vergezeld door plaatse-
lijke, Euregionale, nationale en internationale 
prominenten (onze ambassadeurs). Bij drie optocht-
en kiezen wij voor een Duitse (vanuit het oosten 
van de stad), een Belgische (vanuit het zuiden) met 
onder één kleur verenigde Vlamingen en Walen en 
een Nederlandse (vanuit het Noorden).
Los van een aantal thema’s in de optocht(en)  
bestaat/bestaan deze in ieder geval uit een ‘roze 
störrem’, als variant op de traditionele ‘boonte 
störm’      

in de befaamde Maastrichtse carnavalsoptocht. Niet 
mee bekend? Nou dan; de boonte störm (en dus de 
roze störm 2015) is en wordt - ‘optocht-technisch’ 
gezien - het meest prettige en humorvolle zootje 
ongeregeld dat u ooit heeft meegemaakt.

De manifestatie op het centrale plein.

Deze wordt verder uitgewerkt. Opties: 
(inter)nationale prominente  sprekers verklaren zich 
solidair met de rechten van homo’s biseksuelen en 
transgenders en worden ‘ondergebracht’ in een 
afwisselend programma met optredens van plaatse-
lijke en internationale artiesten, waaronder student-
en van het stedelijk en Euregionale kunstvak-
onderwijs. Op het centrale plein vindt een infomarkt 
plaats.

Het avondprogramma.

Het avondprogramma bestaat uit een aantal (thema-
tische) feesten op verschillende locaties, waaronder 
in ieder geval De Muziekgieterij, de Bonbonnière en 
Sway Café.
Of er een openluchtfeest plaats vindt, is onderwerp 
van bespreking met de gemeente Maastricht.



b.De ‘korte’ Roze week

Dit meerdaags programma wordt geopend op de 
woensdagmiddag in óf het provinciehuis óf het 
Maastrichtse stadhuis. Met de officiële opening vindt 
een internationaal symposium plaats over de 
‘bestuurlijke praktijk’ ten aanzien emancipatie en 
tolerantie (organisator is ADV Limburg in samen-
werking met Studium Generale en studenten van de 
Universiteit Maastricht).

Donderdag en vrijdag overdag:

1.exposities etc. in de stedelijke instellingen voor 
beeldende kunst en vormgeving en (natuur)historie 
(Bonnefantenmuseum, Marres CCC, Nai Maastricht 
– Bureau Europa, het Natuur Historisch Museum en 
het Museum aan het Vrijthof);
2.activiteiten in het onderwijs en de sportwereld.

Ad 1. Exposities

Maastricht telt drie musea.
Het Bonnefantenmuseum, als museum voor 
beeldende kunst, heeft zijn medewerking toegezegd 
om in 2015 een aan ‘Maastricht colours you’ 
gerelateerde expositie te organiseren. We denken 
aan een expositie met als werktitel ‘l’Amour Bleu’, 
naar het bekende boek van Cecile Beurdeley.
We proberen de bekende expositie ‘Homo-
seksualiteit in het dierenrijk’ naar Maastricht te 
krijgen. Als dat lukt, is het Natuur Historisch 
Museum Maastricht de meest aangewezen plaats.
Het Museum aan het Vrijthof ligt pal aan het 
centrale plein van het zaterdag-evenement, wanneer 
dit op het Vrijthof plaatsvindt. Het museum heeft 
Maastrichtse kunst en design als core business. Op 
welke manier dit museum een rol vervult in 
‘Maastricht colours you’, is onderwerp van overleg. 

Marres Centrum voor Contemporaine Cultuur (een 
van de vier landelijke presentatie-instellingen voor 
beeldende kunst en vormgeving) en Nai Maastricht 
– Bureau Europa hebben nu al hun medewerking 
toegezegd. Beide instituten verzorgen een expositie 
(of andere activiteit).

Ad 2. Activiteiten in het onderwijs en de 
sportwereld

In hoofdstuk 1 onder ‘een actief COC met een stevig 
maatschappelijk draagvlak’ hebben we aangegeven 
dat  COC-Limburg (onder andere) een landelijk 
toonaangevend voorlichtingsprogramma uitvoert én 
het programma voor homo-emancipatie in de sport-
wereld ‘De bal is van iedereen’ (eveneens toonaan-
gevend) in samenwerking met de 
Maastrichtse profvoetbalclub MVV en een aantal 
Limburgse amateurvoetbalverenigingen. Het ligt 
voor de hand om én het voorlichtingsprogramma én 
homo-emancipatie in de sportwereld in te zetten in 
‘Maastricht colours you’.
Voor wat betreft het voorlichtingsprogramma werken 
we het idee uit om deze ‘Maastrichtse methode’ in 
een symposium toe te lichten voor landelijke voor-
lichters en voorlichters uit de Euregio.

Dat geldt m.m. ook voor ‘De bal is van iedereen’. 
Daarbij wordt samengewerkt met de profvoetbal-
clubs Alemannia Aachen en Standard Luik.

Ad 3. Een amateurtoneelvoorstelling in een van 
de buurten

Wij haken daarmee in op de actuele problematiek 
van ‘het (weg)pesten van homo’s’ in (volks)buurten, 
zoals onlangs belicht in de documentaire 
‘Homopesten’ (NCRV Document).
Voor de Antidiscriminatie Voorziening Limburg 
(ADVL) en de coördinator van ‘Roze in Blauw’ van 
de politie Limburg is dit ‘dagelijkse praktijk’.
Omdat we vinden dat ‘Maastricht colours you’ moet 
doordringen in de haarvaten van de stedelijke 
samenleving, willen we een manifestatie in het hart 
van een van de stadwijken plaatsen.
We zullen een student van de Toneelacademie 
Maastricht (regie-opleiding) koppelen aan een 
amateurtoneelgezelschap in een van de wijken. Op 
basis van informatie en casussen van het ADVL en 
Roze in Blauw wordt een theatervoorstelling voor de 
buurt gemaakt, die wordt gekoppeld aan de 
gebruikelijke praktijk van het ADVL en Roze in 
Blauw. 

Ad 4. Toneelvoorstellingen in de Toneelacademie 
Maastricht en concerten in het Conservatorium 
Maastricht

Binnen de zeer op de stad betrokken Toneel-
academie Maastricht is het gebruikelijk, dat student-
en themagerichte voorstellingen maken die voor 
iedereen toegankelijk zijn. De academie heeft nu 
al haar medewerking toegezegd voor ‘Maastricht 
colours you’. We gaan in overleg met de directie van 
het Conservatorium Maastricht over een of meerdere 
concerten van het conservatorium-orkest, met werk 
van componisten die ‘de Griekse liefde’ als inspiratie 
namen  en / of praktiseerden.

Donderdag en vrijdag ’s avonds:

3.een amateurtoneelvoorstellingen in een van de buurten;
4.toneelvoorstellingen in de Toneelacademie Maastricht en concerten in het Conservatorium Maastricht;
5.‘A tribute to Benny Neyman’ in het Theater aan het Vrijthof;
6.een Roze Bruidsbeurs door FASHIONCLASH (in de Timmerfabriek);
7.discussies en debatten verzorgd door studenten van de Universiteit Maastricht onder leiding van
Studium Generale, ADV Limburg en het Kenniscentrum van COC Limburg;
8.een filmfestival in Filmtheater Lumière (ook op zaterdagavond);
9.concerten in de Muziekgieterij (ook op zaterdagavond);
10.een of meerdere literaire / poëzie-evenementen in het Centre Céramique;
11.het ‘opkloppen’ van de Roze Loper;
12.diversiteit en religie.

Woensdag tot en met zondag: 
de ‘roze’ horeca en winkels zijn geopend met speciaal ingekleurde aanbiedingen



Ad 5. ‘A tribute to Benny Neyman’ in het Theater 
aan het Vrijthof

Wanneer het gaat om door te dringen in de ‘haar-
vaten van de samenleving’ is het goed om zeer 
populaire artiesten te brengen. Benny Neyman was 
(en is) – als geboren Maastrichtenaar en bekend 
homoseksueel – zeer geliefd bij de Maastrichtse 
bevolking. In deze tribute accentueren we én zijn 
muziek én zijn homo-zijn. We gaan in gesprek met 
al even geliefde Maastrichtse (en landelijk bekende) 
volkszangers, waaronder Beppie Kraft, om voor een 
breed publiek een selectie van liedjes van Benny 
Neyman te brengen (succes verzekerd!).

Ad 6. Een Roze Bruidsbeurs door FASHIONCLASH

FASHIONCLASH  is een internationaal platform 
voor jong modetalent. Het is een initiatief van een 
groep vrienden en alumni van de Academie 
Beeldende Kunsten Maastricht. In zijn nog korte 
bestaan heeft Fashion Clash een reputatie opge-
bouwd door o.a. een jaarlijkse landelijke en inter-
nationaal bekende mode driedaagse én door met 
(inter)nationale activiteiten in te haken op actuele 
items. 
Wij willen een ludiek antwoord geven op de inter-
nationale trammelant rond het homohuwelijk. Dat 
antwoord is een Roze Bruidsbeurs (houd u vast!)

Ad 7. Discussies en debatten verzorgd door 
studenten van de Universiteit Maastricht onder 
leiding van Studium Generale, ADV Limburg en 
het Kenniscentrum van COC Limburg

Met deze symposia willen we ons vooral richten op 
de in Maastricht studerende groep van inter-
nationale studenten en dan met name op hen, die 
afkomstig zijn uit landen waar homoseksualiteit, 
biseksualiteit en transgenderisme  (nog) niet ‘zo 
lekker ligt’.
We zetten in op een samenwerking van Studium 
Generale van de Universiteit Maastricht, ADV
Limburg en het Kenniscentrum van COC Limburg 
en studenten verenigd in the Retorica Debating 
Society Maastricht, Amnesty International 

Maastricht Students, The United Nations Student 
Association en pleitgenootschap Gaius. 
We denken aan gesimuleerde zittingen van een 
internationaal tribunaal, met rechters, aanklagers, 
verdedigers en een jury, waarin én studenten én 
profs (vakjuristen)  figureren en internationaal, aan 
homo-/ biseksualiteit en transgenderisme spelende 
items indringend fileren.

Ad 8. Een filmfestival in Filmtheater Lumière

Vanaf de oprichting van Lumière (als Filmhuis 
Maastricht, meer dan 30 jaar geleden) heeft dit 
landelijk toonaangevende filmtheater jaarlijks een 
Roze Filmfestival georganiseerd. Het is vanzelf-
sprekend dat Lumière, in 2015 gevestigd in een 
spiksplinternieuwe accommodatie, zijn medewerking 
aan ‘Maastricht colours you’ levert met een 
cinematografische ‘kijk’ op homoseksualiteit, 
biseksualiteit en transgenderisme. 

Ad 9. Concerten in de Muziekgieterij

De Muziekgieterij, als stedelijk en Euregionaal 
poppodium, heeft onlangs een nieuwe accommo-
datie betrokken (naast het toekomstige filmtheater 
Lumière) en heeft zich daarmee weergaloos op de 
kaart gezet als hét muzikaal podium en dé 
ontmoetingsplaats voor jongere (en jongere oudere) 
popmuziekliefhebbers. De Muziekgieterij heeft nu 
al ingetekend op een aantal regenboogconcerten in 
het kader van ‘Maastricht colours you’ en organiseert 
één van de feesten op de zaterdagavond.

Ad 10.  Een of meerdere literaire / poëzie-evene-
menten in het Centre Céramique

Centre Céramique transformeert van ‘stadsbieb’ naar 
eigentijds kennis- en informatiecentrum en organi-
seert sinds jaar en dag literaire en poëzie-avonden 
van hoog en toegankelijk niveau. Maastricht is de 
woonplaats (en uitvalsbasis) van een aantal bekende 
en opkomende dichters. The Maastricht Inter-
national Poetry Nights organiseert een tweejaarlijks 
internationaal poëziefestival. Aan de Maastrichtse 
universiteit werkt een aantal bekende literatoren en 
dichters. Deze literaire en poëtische ’infrastructuur’  
en de daarin actieve literaire kunstenaars is dé basis 
voor een of meerder literaire / poëzie-evenementen 
in het kader van ‘Maastricht colours you’.

Ad 11. Het ‘opkloppen’  van de Roze Loper

In het provinciaal dagblad De Limburger verscheen 
onlangs een artikel, waarin de positie van de homo- 
en biseksuele senioren werd belicht. Enige quotes: 
‘de roze oudere is onzichtbaar’; ‘ze liegen over de 
foto van hun overleden partner op het nachtkastje’ 
en ‘ze kruipen als het ware terug in de kast’. Het 
Consortium Roze 50+ heeft de afgelopen jaren wel-
geteld één Roze Loper (van de ongeveer 60 
landelijke) in Limburg uitgereikt.

We gaan deze problematiek in ‘Maastricht colours 
you’ expliciet aan de orde stellen. Roze en al de 
kleuren die erbij horen, horen fris te blijven en 
mogen niet verschieten naar mate de leeftijd 
vordert. We gaan deze kwestie niet alleen aan-
snijden met de Limburgse ouderenbonden, maar 
plaatsen ze op een Euregionale schaal.

Ad 12. Diversiteit en religie

We zouden het graag anders zien. Zoiets als ‘homo-
seksualiteit als een creatie, een vondst, een 
geschenk van de natuur en God’ om met de 
woorden van wijlen Jan van Kilsdonk te spreken. 
Dat is dus bezijden de realiteit van alledag. Om die 
reden krijgt ‘Anders zijn’ en religie een duidelijk 
gearticuleerde plek in ‘Maastricht colours you’. We 
starten daarom de zaterdag met een oecumenische 
dienst in een van de Maastrichtse kerken. Daarnaast 
zoeken we een geschikte en originele vorm om dit 
item aan de orde te stellen. De voor de hand liggen-
de samenwerkingspartner is de Studentenekklesia 
Maastricht.
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En voor dat welkom én een meerdaags 
verblijf in onze gastvrije stad zetten we een van
onze ‘raspaardjes’ in: de Maastrichtse horeca. 
Twee horeca-ondernemers hebben vanaf de eerste 
dag zitting gehad in de werkgroep / denktank 
Maastricht Roze Zaterdag 2015. Ze hebben de 
mogelijkheden en faciliteiten voor een ‘ingekleurd’ 
gastvrij verblijf in de stad (en de regio) in kaart 
gebracht en (we willen u nu al effe lekker maken) 
dat ziet er goed uit. De Maastrichtse horeca-
voorzieningen zijn uitstekend ingericht voor en 
berekend op de ontvangst van ‘special guests’. En 
dat kan ook niet anders met zoveel internationale 
congressen, beurzen en (culturele) evenementen in 
de stad.
Wordt u al niet getriggerd door ons meerdaags 
programma, dan toch zeker door ‘de verwennerij’ die 
u van harte wordt aangeboden door de Maastrichtse 
café- en restauranthouders, de hoteliers, 
de Bed & Breakfast’ers en hun aller medewerkers.

Tot zover ons programma.
Dan volgt onvermijdelijk de vraag ‘wat gaat dat 
kosten?’ en ‘hoe gaan we die kosten afdekken?’
Welkom in het financiële hoofdstuk III



Inkomsten   €

Verhuur    2.500
Drankomzet      30.000
Drankomzet   5.000
Drankomzet   pm

    37.500

Bijdrage instellingen  43.000

Totaal inkomsten  80.500 
 
Dekking nadelig saldo  
Gemeente Maastricht  50.000
Provincie Limburg  50.000 
Gemeente Aken  5.000
Gemeente Luik   5.000
Gemeente Hasselt  5.000
Sponsoring   29.500

Uitgaven   €

Eigenlijke Roze Zaterdag

Optocht    11.000 
Infomarkt   2.500 
Manifestatie   69.000
2e podium   13.500
Afterparty’s   8.000

Totaal    104.500

Korte Roze Week

Programmakosten  58.000

Publiciteit   27.500

Organisatie en overhead

Personeelkosten  30.000
Vrijwilligers   3.500
verzekeringen   1.500

Totaal IV   35.000

Totaal uitgaven  225.00

Nadelig saldo   144.500
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Aan de gemeente Maastricht en de provincie Limburg wordt verzocht om het subsidie als volgt uit te keren:
50% in 2014 en 50% in 2015





Stichting 

Maastricht

Colours You

Werkgroep 

Middelen

(met coördinator)

Werkgroep PR en communicatie (met coördinator)

Werkgroep 
vrijwilligers 

(met coördinator)

Werkgroep 

Roze Zaterdag 

(met coördinator)

Werkgroep De Korte
 Roze Week 

(met coördinator) met
 12 projectgroepen 

(activiteiten 1 t/m 12 in 
programma

Redactie

Als toegevoegde opmerking

Profiel bestuurders:

•	 bestuurlijke ervaring

•	 financiële deskundigheid

•	 communicatieve vaardigheden

•	 netwerk bij Euregionale besturen

Bestuur

Projectleider

•	 netwerk in de stad

•	 meertaligheid

•	 diversiteit qua leeftijd

•	 breed politiek draagvlak





Vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en instellingen, die hun
commitment / steun hebben gegeven aan ‘Maastricht colours you’ 2015

Lex ter Braak   directeur Jan van Eyck academie
Frans Budé   dichter – schrijver  
Valentijn Byvanck  directeur Marres centrum voor contemporaine cultuur
Mieke Damsma   wethouder gemeente Maastricht
David Deprez   directeur Filmtheater Lumière
Johan Dinjens   directeur Anti Discriminatievoorziening Limburg  
Peter van Dijk   gedeputeerde provincie Limburg
Rob van Duijn   zakelijk leider Studium Generale Universiteit Maastricht
Henrik Fokke   voorzitter COC Limburg
Manon Fokke   lid van Tweede Kamer der Staten Generaal
Annemiek Groen  Directeur Charlzz.com 
Gerdo van Grootheest  wethouder gemeente Maastricht
Paul ten Haaf   Centrummanagement Maastricht
Harold Habets   Boulevard Grand Café
Hugo Haeghens   Directeur Theater aan het Vrijthof
Onno Hoes   burgemeester van Maastricht
Stijn Huijts   directeur Bonnefantenmuseum Maastricht
Marcel Knols    directeur VVV Maastricht
Jack Kraft   projectleider Veilige School Limburg 
Wiel Kusters   dichter – schrijver, em. hoogleraar Universiteit Maastricht
Geert Lamers   directeur Radio –TV Maastricht
Peter van Loon   zakelijk directeur Nai Maastricht – Bureau Europa
Maaike Meijer   hoogleraar Universiteit Maastricht
Branko Popovic   voorzitter Fashion Clash
Jan Rademakers  directeur Conservatorium Maastricht
Paul Raschke   Sway café Maastricht
Paul Rinkens   voorzitter MVV Maastricht
Wim Smeets   directeur De Muziekgieterij
Saskia van Stein  artistiek directeur NAi Maastricht – Bureau Europa
Leo Swinkels   directeur Arts Faculty Maastricht – directeur Toneelacademie Maastricht
Hans van de Waarsenburg dichter – The Maastricht International Poetry Nights



Zie ‘Vooraf’

 



De werkgroep Roze Zaterdag Maastricht 2015 ‘
Maastricht Colours You’ bestaat uit:

Philippe Courbois, Johan Dinjens, Rob van Duijn, 
Guus van Engelshoven, Pieternel Fleskens, 
Harold Habets, Patricia de Kort, Jack Kraft, 

Peter van Loon, Maartje Meessen, 
Gerrit-Jan Meulenbeld, Peter Pluymen, 

Branko Popovic, Paul Raschke,
 Swen van der Sangen, Bryan Schleipen,

 Guy Thewissen, Mare Thijssen en
 Robert Verwijlen.

Vormgeving:
Mare Thijssen   www.marethijssen.nl

Swen van der Sangen  www.prikkeldesign.nl

copyright: 
Werkgroep Roze Zaterdag Maastricht 2015
stichting Maastrichts Colours You 2015 i.o.

www.colours2015.eu
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