
Programma InfoStage 1/2
De roze zaterdag is natuurlĳk bedoeld om de diversiteit te vieren, maar het is ook goed om stil 
te staan bĳ LHBT issues die nog steeds spelen. Onderbreek het feestgedruis en kom eens 
luisteren naar jongeren, ouderen, religieuzen, mensenrechtenactivisten en politici. Of ga 
lekker zitten op de trappen om te genieten van de muzikale intermezzo’s. De presentatie is in 
handen van schrĳver, acteur, regisseur en presentator Tim Gladdines die in de discussies 
wordt ondersteund door Rob van Duĳn.

12.30 uur Spanish Baltic Society, ensemble van het Conservatorium Maastricht (fluit, 
piano, hobo en viool).

13.00 uur Gesprek cultuur en religie
Je culturele en religieuze achtergrond speelt een belangrĳke rol bĳ je coming out en dat leidt 
regelmatig tot conflicten. Met dominee Piet van Reenen, humanist Paul Brand en pastor 
Mattie Jeukens praten we over deze tweestrĳd en wat er mogelĳk kan veranderen.  Tevens 
komen de fotografen Hadas Itzkovitch en Anya van Lit vertellen over hun project en fotoboek 
waarin ze homoseksuelen portretteerden die ondanks de moeilĳke positie waarin zĳ soms 
verkeren, toch inspiratie en kracht uit hun geloof halen. 

13.30 uur Pauze

14.00 uur 2 minuten stilte in het kader van de nationale herdenking voor omgekomen 
brandweermensen.

14.15 uur Gesprek politiek
In maart werd het laatste punt van het roze stembusakkoord gerealiseerd. Het is daarom goed 
om even terug te kĳken, maar vooral ook verder. Pestgedrag en discriminatie komt nog veel 
voor en internationaal is het met de rechten van LHBT nog lang niet overal goed gesteld. Met 
Chantal Nĳkerken-de Haan (Tweede Kamerlid, VVD), Manon Fokke (Tweede Kamerlid, PvdA), 
John Gunther (fractievoorzitter Gemeente Maastricht, SP), Gerdo van Grootheest (wethouder 
Maastricht, Groenlinks) en Pia Dĳkstra (Tweede Kamerlid, D66).

14.40 uur  Zanger en student Cas van Cruchten met diverse covers.

14.50 uur Zangeres en studente Einav Bloom met eigen nummers.


