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Van 9 tot en met 19 maart worden de 20 Roze Filmdagen gehouden met als locatie Bioscoop Het
Ketelhuis op het Westergasfabriek terrein in Amsterdam.

MANOEUVRE heeft een samenwerking met de Roze Filmdagen met de vertoning van de
documentaire “WEEKENDS” over het Gay Men´s Chorus van Seoul.
MANOEUVRE is “co-presenter” van deze film over het enige homo mannenkoor in Zuid Korea.
Waar gaat het over :
Elk weekend verzamelen ergens in het centrum van Seoul een aantal homoseksuele mannen om samen te
zingen. Al lijkt ‘G-voice’, het enige homo mannenkoor in Zuid-Korea, met momenten meer een heerlijk
zootje ongeregeld dan een harmonieus koor, zingen kunnen ze! Voor elk van de leden is er een
persoonlijke reden om wekelijks samen te komen. Met het 10-jarige jubileum concert voor de deur wordt
het koor door een anti-homogroep aangevallen tijdens een optreden bij het eerste homo-huwelijk. Opgeven
is er niet bij. De mannen treden nog meer naar buiten en worden een belangrijk gezicht van de LHBTbeweging in Zuid-Korea. Naast deze bewonderenswaardige strijdbaarheid worden er veel persoonlijke
verhalen gedeeld en meer gezongen tijdens repetities, optredens en in speciaal voor de film gemaakte
videoclips van eigen repertoire
Vertoningsdata :

Zondag 12 Maart om 15:45 uur

&

Maandag 13 Maart om 17:45 uur

Taal : Koreaans gesproken – Engels ondertiteld
Kaartjes vanaf 20 februari te reserveren via de website van de Roze Filmdagen
Kaartjes kosten € 10,00 - Voor members van de Roze Filmdagen € 7,00
Trailer van de film zie de website van de Roze Filmdagen : www.rozefilmdagen.nl
Op zondag 12 maart zullen ook een aantal mannen van Manoeuvre aanwezig zijn bij de vertoning van de
documentaire.

KOM JIJ OOK !!

KOM OOK NAAR HOOFDDORP OP ZONDAG 19 MAART

Bedrijfsvriend :

17 JUNI 2017
JUBILEUM OPTREDEN IN
PARADISO
RESERVEER NU JE KAARTJES
MIDDAG & AVOND OPTREDEN M.M.V.
KARIN BLOEMEN
SANDRA REEMER
FRANCIS VAN BROEKHUIZEN
PRESENTATIE : MICHAEL DIEDERICH
INFO OP WWW.MANOEUVRE.NL
Agenda 2017
19 Maart

: Matinee met zangroep “Expiriment” in Hoofddorp

20 Mei

: Korenfestival Oost / Muiderkerk

17 Juni

: Jubileumconcert in Paradiso

4 Augustus : Gay Pride optreden in de Lutherse kerk

