Meet & Greet bij 50plusminus bijeenkomsten.

Bekijk de webversie

Uitnodiging 15 september:
50plusminus ~ After Summer Party
Grote Catacomben
Oudegracht t.o. 219 (trap af)
Utrecht
15:30 - 20:00 uur

Vervolg Krommerijnpadwandeling
op 7 september.
Het zonnetje verrast me, terwijl ik
naar buiten stap richting auto,
richting trein naar Utrecht, dan kijk
ik nog even naar de actuele
binnengekomen mails: niets
gewijzigd.
Vervolgens zie ik in de hal ....

Klik hier voor het hele verslag van de tweede
wandeling

Afgelopen weken ........

Save the dates ...

Na het MZG-festval in Utrecht rolden we
door naar de Roze Picknick en de Pride
Walk in Amersfoort, Gevolgd door de
Pride week in Amsterdam.
Voor de roze ouderen was er een
avondvullend programma georganiseerd
op de Nieuwmarkt. Meerdere
50plusminus vrouwen hadden een
onvergetelijke avond.
Tot slot de prachtige Canalpride nu ook
uitgezonden op NPO1.

11, 12 en 13 oktober
Coming Out Festival in het
kader van International
Coming Outday.
Informatie:
Gaylender Amersfoort e.o.

Uitreiking Koetje Award
13 oktober 16:00 uur
Uitreiking aan iemand die
zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt voor de LHBTI+
community. Aansluitend
optreden van Davide La Cara

VRIJDAG 18 oktober
Vooraankondiging
Hillywood Rainbow Ball
Hilversum in De Vorstin
Voor informatie en tickets
klik hier

Bijkomsten 50plusminus
15
17
19
15

september
november
januari
maart

Bekijk hier de foto's →

Laatste Lustrumactiviteit: Museumbezoek
Link naar website Kunsthal Rotterdam
Verzamelen 5 oktober 11:00 uur
stationshuiskamer Stationsplein 1 Rotterdam
Centraal
Aanmelden: Stuur ons een mailtje
Kunsthal Rotterdam presenteert een indrukwekkende overzichtstentoonstelling
van de beroemde Portugese kunstenaar Joana Vasconcelos. I’m Your Mirror
toont ruim dertig van haar iconische sculpturen en installaties vanaf 1997 tot
heden waaronder Lilicoptère (2012), de vergulde helikopter gedecoreerd met
Swarovski kristallen en struisvogelveren die zij maakte voor haar
solotentoonstelling in het Paleis van Versailles. Activistisch, feministisch en
met een diepgeworteld respect voor de Portugese cultuur en tradities geeft
Vasconcelos haar eigen draai aan de werkelijkheid. Het resultaat is een
verleidelijke, humoristische, uitbundige en soms absurdistische tentoonstelling
waarin niets is wat het lijkt.

Contact

Volg ons

50plusminus
contact@50plusminus.nl
Website

Instagram

Facebook

Overige events
You never walk alone
Mil Colores
Groep 7152 Arnhem / iedere eerste zondag van de maand
Poink Nieuws
LHBT Soest/Soesterberg
Roze 50+ Midden Nederland
Jouw event hier?
Neem even contact met ons op.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@50plusminus.nl toe aan uw adresboek.

Twitter

