MEER WETEN? Neem dan contact op met onderstaande
transgenderverenigingen, –organisaties, en –stichtingen:

STICHTING TRANSAMSTERDAM
www.transamsterdam.blogspot.nl
+ transamsterdam@outlook.com

PATIËNTEN ORGANISATIE TRANSVISIE
www.transvisie.nl
+ info@transvisie.nl

TRANSVISIE ZORG
www.transvisiezorg.nl
+ info@transvisiezorg.nl

TRANSUNITED
www.facebook.com/transunited.nl
+ transunited@transvisie.nl

VERENIGING GENDERDIVERSITEIT
www.vereniging-genderdiversiteit.nl
+ info@vereniging-genderdiversiteit.nl

STICHTING TRANSMAN
www.stichtingtransman.wordpress.com
+ stichtingtransman@gmail.com

STICHTING TRANSMOTION
www.transcreen.org/contact-us/transmotion-foundation
+ info@transcreen.org

TRANSGENDER NETWERK NEDERLAND
www.transgendernetwerk.nl
+ info@transgendernetwerk.nl

STICHTING TRANSGENDERS NOORD HOLLAND
www.transgendersnh.nl
+ info@transgendersnh.nl
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LKP- LANDELIJK KOÖRDINATIEPUNT
(koepelorganisatie Christelijke LHBT beweging)
www.lkp-web.nl
geen e-mail, zie contactpagina website.

T & T AMSTERDAM- TRANSGENDERS AMSTERDAM

We hopen dat je de tentoonstelling als bijzonder en
inspirerend hebt ervaren. Vragen, opmerkingen en
suggesties zijn natuurlijk altijd welkom! Reageren kan per
e-mail: transmission@amsterdammuseum.nl

www.transgendersamsterdam.nl
+ info@transgendersamsterdam.nl

Projectteam Ontmoet Amsterdam - Transmission

Transmission: portretfotografie en persoonlijke
verhalen komen samen in tentoonstelling van
het Amsterdam Museum.

TRANSMISSION DE WERKWIJZE

Transmission is de eerste in een reeks programma’s
waarbij het Amsterdam Museum een platform biedt
aan Amsterdammers die de stad maken tot wat zij is,
maar die (nog) niet vaak in musea te zien en horen
zijn. Het museum werkt voor deze programmalijn met
de naam ‘Ontmoet Amsterdam’ nauw samen met de
Amsterdammers om wie het gaat: zij worden uitgenodigd om zelf hun verhaal te vertellen aan het publiek
en mee te denken over de juiste vorm en toon. Het
Amsterdam Museum ziet de tentoonstelling Transmission als een eerste stap tot een blijvend gesprek met
verschillende transgendergemeenschappen en mogelijk samenwerkingen in de toekomst.

TRANSMISSION PRAAT MEE

Het Amsterdam Museum nodigt je uit voor een goed
gesprek. Over de thema’s uit de tentoonstelling
en hoe jij daarover denkt. Elke vrijdag (met uitzondering van 1 januari) zijn er van 14.00 tot 15.00 uur
vrijwilligers in de tentoonstelling. Zij zijn ervaringsdes
kundigen, en/of op een andere manier betrokken
bij het onderwerp. Ze zijn sowieso benieuwd naar
jouw mening en persoonlijke verhaal. Kom naar het
museum, stel je vragen, deel je eigen ervaringen en
Ontmoet Amsterdam(mers).

TRANSMISSION DOE MEE

Transmission is dynamisch, niet statisch. Dat betekent
dat de tentoonstelling groeit. Wil jij jouw verhaal aan
de hand van een voorwerp delen? Neem dan contact
op met Mirjam Sneeuwloper:
m.sneeuwloper@amsterdammuseum.nl
Suggesties kunnen tot 11 december 2015 worden ingediend. Nieuwe objecten en persoonlijke verhalen worden haf januari aan de tentoonstelling toegevoegd.
Je verhaal online delen kan via de themawebsite.
Neem hiervoor contact op met het projectteam via
transmission@amsterdammuseum.nl

TRANSMISSION

KIJK MEE
De documentaire TransAnders wordt op 6 november, 4 december, 5 februari en 4 maart om 15.00 uur
vertoond in het auditorium van het museum. In deze
documentaire van Kim Bakker uit 2015 vertellen crossdressers en transgenders van middelbare leeftijd uit
Amsterdam en omgeving openhartig over leven met
een geheim. Over twijfel en zelfacceptatie, over het
maken van offers en de bevrijding na hun coming-out,
over hun sociaal maatschappelijke rol en innerlijke
beleving van hun genderidentiteit. De documentaire
won de publieksprijs voor korte film tijdens het TranScreen Film Festival 2015.

TRANSMISSION HET GENDERNEUTRALE TOILET

Tijdens de voorbereidingen voor deze tentoonstelling
kwam in gesprekken vaak een opmerkelijk onderwerp
naar voren: toiletten. Voor veel transgenders zijn wc’s
niet zomaar wc’s, maar vertegenwoordigen ze een
groot probleem. Welk toilet moet je kiezen? Waar ben
je welkom? Het kan voor ongemakkelijke situaties zorgen. Om die reden zijn alle toiletten van het Amsterdam Museum (in elk geval) gedurende de looptijd van
de tentoonstelling allemaal genderneutraal.

TRANSMISSION DE STAD IN

Voor emancipatie van transgenders is het belangrijk
om zichtbaar te zijn. In de Amsterdam zijn er verschillende plekken waar transgenders georganiseerd bijeenkomen, waaronder:
Het LGBTQ & Transgender Café is iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 21.00 uur in het Manor Hotel,
Linnaeusstraat 89 Amsterdam, georganiseerd door
Stichting TransAmsterdam.
TransUnited richt zich op transgenders met verschillende culturele achtergronden. Elke tweede en vierde woensdagavond van de maand vanaf 21:00 zijn
er bijeenkomsten in café Lellebel, Utrechtsestraat 4,
Amsterdam.
Elkaar ontmoeten via T&T Amsterdam kan iedere eerste woensdag van de maand. Begonnen wordt met
een drankje bij Café de Parel, aanvang 17.00 uur, daarna gezamenlijk eten en vervolgens weer terug naar De
Parel, Westerstraat 266, Amsterdam.

