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Roze Zaterdag 2023
Goes is gaststad voor Roze Zaterdag op 17 juni 2023. Roze zaterdag is het 
hoogtepunt van een heel Roze jaar, want Zeeland kleurt ook de maanden 
voorafgaand en na 17 juni roze met een tal van voorstellingen en evenementen. 
In deze handige brochure een selectie. Kijk voor de meest actuele informatie op 
rozezaterdaggoes.nl

Zeeuws Museum
Abdij 3-4 • 4331 BK Middelburg
zeeuwsmuseum.nl

31 jan t/m 03 sep 2023

Protest Processie Parade
Expositie

Het nieuwe jaar wordt roerig ingeluid bij het Zeeuws Museum met de 
tentoonstelling protest processie parade. Maak je klaar voor een bonte optocht 
van lokale verenigingsvaandels tot spandoeken met uitingen van sociaal protest. 
Een betoging van met naald en draad vormgegeven identiteiten en idealen, de 
stem van het volk. En uiteraard ontbreekt de Regenboog vlag niet ! De eerste 
maand biedt de tentoonstelling een ereplaats aan Rembrandts De vaandeldrager. 
Deze reist langs alle twaalf provincies en doet nu Zeeland aan. Het schilderij werd 
eind vorig jaar door de Nederlandse regering aangekocht. Vanwege de prijs riep 
dat gemengde reacties op. Dat kwam ook doordat de cultuursector zich door de 
pandemie en lockdowns in zwaar weer bevond.

Geïnspireerd door deze bijzondere gast, kijken we in protest processie parade 
letterlijk naar vaandels en waarvoor ze door de eeuwen heen gebruikt werden. 
Tegelijkertijd staan we stil bij de figuurlijke betekenis van iets hoog in het 
vaandel dragen en stellen we de vraag: voor welke idealen sta jij op? De kennis 
en technieken die uiteenlopende gemeenschappen gebruiken in hun vaandels 
bieden inspiratie voor nieuwe uitingen. In een speciaal ingerichte werkplaats gaan 

verschillende 
groepen en 
initiatieven zelf 
aan de slag.  
Zo groeit het 
aantal vaandels 
nog in de 
loop van de 
tentoonstelling.

http://www.rozezaterdaggoes.nl
zeeuwsmuseum.nl


Laatste maandag van de maand

Cinema Middelburg 
Achter de Houttuinen 30 • 4331 NJ Middelburg  
cinemamiddelburg.nl

Podium ’t Beest  
Beestenmarkt 3 • 4461 CS Goes 
tbeest.nl

Tweede zondag van de maand

Roze filmmiddagen 
Elke 2e zondag van de maand is een roze filmmiddag in 
CineCity Vlissingen. Een ontmoetingsplek voor jong en 
oud. Bezoekers worden verrast met recente LHBT films.

Vanaf 27 mei en daarna. In de gehele maand juni  
zal er elke zondag een roze film draaien in CineCity  
te Vlissingen en Terneuzen ter ondersteuning van  
Roze Zaterdag!
 
Kijk voor programmering op de site van CineCity en bezoek de films.

CineCity  
Spuikomweg 1 • 4381 LZ Vlissingen / Nieuwstraat 41-43 • 4531 CV Terneuzen 
cinecity.nl

 

Roze filmavonden 
In de filmzaal van podium ’t Beest worden er al jarenlang regelmatig LHBT+ films 
vertoond.  De films zijn er voor iedereen die zich identificeert als LHBT-er en voor 
ieder ander. En achteraf is in de bar altijd de mogelijkheid om van een drankje te 
genieten. Een uitgelezen moment dus om samen uit te gaan. 

Tijdens Roze Zaterdag op 17 juni is er een Roze filmmarathon. Gedurende deze dag 
zijn er verschillende roze films te zien.

Roze filmavonden 
In het Zeeuwse Roze jaar 2023 vertoont  
DaVinci Bioscoop Goes elke laatste 
maandagavond van de maand, een roze film.  
Op 27 maart is dat de film ‘The Inspection’. 
Deze Roze filmavond is een ontmoetingsmoment voor iedereen die van goede 
films houdt. Want thema’s als jezelf mogen zijn, sociale druk, zelfacceptatie en  
de liefde zijn voor ieder mens herkenbaar en belangrijk. 
Op zaterdag 17 juni - Roze Zaterdag - draaien er ook roze films. 

Toegangsprijs is €9,50. Kaartjes reserveren via de website.

DaVinci Cinema  
Da Vinciplein 2 • 4462 GX Goes 
bioscoopgoes.nl 

Club Rainbow 
Club Rainbow is een reeks met de 
beste LHBTQI+ films, ingeleid door 
een speciale gast en met ruimte voor 
ontmoeting en gesprek.

https://www.cinemamiddelburg.nl/
www.tbeest.nl
www.cinecity.nl
https://bioscoopgoes.nl/


The Prom 
- It’s time to celebrate!

Het ultieme musicalfeest voor jong en 
oud met onweerstaanbare muziek, een 
hartverwarmend verhaal en verrukkelijke 
humor. Speld je corsage op, grijp je 
danspartner en gooi die jazzhands in de lucht, 
want... het is tijd voor een feestje!

Vier uitgedoofde Broadwaysterren doen alles om weer te gaan stralen en krijgen 
lucht van een provinciaal relletje. Emma wil maar één ding: met haar vriendin en 
liefde Alyssa naar de Prom, het feestelijke eindejaarsbal van haar school. Maar 
dat ligt moeilijk in haar conservatieve woonplaats. De ouderraad blaast het hele 
feest af. De ijdele artiesten grijpen hun kans om zelf weer in de spotlights te staan 
en trekken ten strijde. Maar wat begint als een slim zakelijk project om hun eigen 
imago op te poetsen, mondt uit in een emotionele reis met maar één einddoel: 
jezelf kunnen en mogen zijn!

De Broadwaymusical ontving zes Tony-nominaties en won de Drama Desk Award 
voor beste musical. In de succesvolle Netflix Original Film werden de hoofdrollen 
gespeeld door Meryl Streep, James Corden en Nicole Kidman.
Hoofdrollen: Pia Douwes, Joke de Kruijf, Dennis Willekens, Barry Beijer,  
Juliëtte van Tongeren, Soraya Gerrits, Wieneke Remmers en Rogier Komproe.  
De regie is in handen van Paul van Ewijk en Jurrian van Dongen tekent voor  
de Nederlandse vertaling.

theprom.nl  

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje! € 59,50 | wo 8 maart | 20.00 uur

Jan Kooijman, balletdanseres en een balletdanser 
Nureyev

Acteur/danser Jan Kooijman kruipt in de huid van balletdanser Rudolf Nureyev;  
een voorstelling waar dans en toneel elkaar ontmoeten. Nureyev, 54 jaar oud, 
heeft zojuist een generale van La Bayadère gezien en is niet blij. Hij heeft de 
twee hoofdrolspelers bij zich op het toneel geroepen en heeft verder iedereen 
weggestuurd. Het gaat niet goed met Nureyev. Een tijd geleden kreeg hij de 
diagnose AIDS en hij weet dat hij stervende is. En dat La Bayadère waarschijnlijk het 
laatste ballet is waar hij ooit aan zal werken. Een afscheid van de dans. Een afscheid 
van het leven. 

Als Nureyev begint te praten, vertelt hij aanvankelijk over La Bayadère. Het verhaal 
van de verdoemde liefde tussen tempeldanseres Nikaya en strijder Solor. Maar 
vertellend over het ballet, vertelt Nureyev over zijn leven. Enkele weken nadat 
hij de rol van Solor op ditzelfde toneel danste, liep hij over van zijn zeer strenge 
leven in de Sovjetunie naar de vrijheid van het westen, waar hij kon zijn wie hij 

was. Maar hij vond nooit rust. Hij bleef een 
zwervende ziel. In het leven. In de liefde. Op 
het toneel. Hij woont de première bij, liggend 
op zijn divan in de coulissen. Aan het einde 
van de voorstelling wil hij graag nog één 
keer applaus halen. Alleen. De stervende en 
gebroken Nureyev staat op, en als de danser 
van weleer loopt hij voor de allerlaatste keer 
naar het licht. Het applaus tegemoet...

nureyev.nl 

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje! € 29,50 | za 4 maart 2023 | 20:00 uur

ZA 4 maart | 20.00 uur

Schouwburg Middelburg  
Molenwater 99 • 4331 SG Middelburg 
zeelandtheaters.nl/programma/jan-kooijman-balletdanseres-en-een-
balletdanser-nureyev

WO 8 maart | 20.00 uur

Scheldetheater Terneuzen 
Westkolkstraat 16 • 4531 AW Terneuzen 
zeelandtheaters.nl/programma/the-prom

http://www.theprom.nl
http://www.nureyev.nl
zeelandtheaters.nl/programma/jan-kooijman-balletdanseres-en-een-balletdanser-nureyev
zeelandtheaters.nl/programma/jan-kooijman-balletdanseres-en-een-balletdanser-nureyev
https://www.zeelandtheaters.nl/programma/the-prom


Koperen Tuin / Paard van troje
Keizersdijk 16 • 4461 KA Goes
libris.nl/koperentuin

11 t/m 19 maart

Boekenweek 
‘Ik ben alles’

Thema van dit jaar is ‘Ik ben alles’ over de veelzijdigheid van onze identiteit.

Bij dit thema schreef Raoul de Jong het boekenweekessay: ‘Boto Banja’, de auteur 
neemt ons mee op zijn zoektocht naar een geheim genootschap van ondeugende 
schrijvers.

Zondagmiddag is er het jaarlijkse Boekenfeest in de Geerteskerk in Kloetinge  
(van 13.30 tot 16.30). Te gast zijn boekenweekessay-auteur Raoul de Jong en Pieter 
Waterdrinker. Pieter is auteur van vele mooie romans zoals ‘De Rat van Amsterdam’ 
en als correspondent in Rusland.

Beiden worden geïnterviewd door Hein van Kemenade. 
Toegangsprijs: €12,50 Kaartjes te koop bij Het Paard van Troje en De Koperen Tuin, 
of aanmelden via info@paardvantroje.nl en info@koperentuin.nl

Het thema ‘Ik ben alles’ zal het hele jaar door zichtbaar zijn in beide winkels door 
een divers aanbod.

Aansluitende activiteiten zullen ook 
plaatsvinden. Houd hiervoor onze 
sites in de gaten:

koperentuin.nl en paardvantroje.nl

Inclusion, Diversity and Equity 
conferentie

Veel bedrijven hebben een divers medewerkersbestand.  
En als je dit kan koppelen aan een inclusieve werkomgeving 
dan heb je als organisatie echt  ‘goud’ in handen. Wat 
we hiermee bedoelen en wat de toegevoegde waarde is 
van Inclusie & Diversiteit voor MKB-bedrijven? Daar gaan 
we graag over in gesprek tijdens een speciaal regionaal 
Inclusiviteit & Diversiteits event op 23 maart. 

Met verschillende vertegenwoordigers vanuit het 
bedrijfsleven delen we nieuwe inzichten en laten we zien 
welke concurrentievoordelen je kan behalen met een 
goed I&D-beleid. Vanzelfsprekend worden er mooie, persoonlijke voorbeelden 
gedeeld om inspiratie op te doen. Ook is er volop gelegenheid om te netwerken en 
organiseren we interactieve break-out sessies.  
Al met al een meer dan boeiend programma. 

Het event georganiseerd door 
onze hoofdsponsor Dow is 
op uitnodiging, maar als Pink 
Saturday organisatie mogen wij 
10 toegangsbewijzen weggeven 
als je geinteresseerd bent in deze 
regionale bijeenkomst.
 Wij kijken uit naar een interessante, 
interactieve bijeenkomst waarin we 
samen van gedachten wisselen over 
dit belangrijke onderwerp!

DO 23 maart

DOW PV center 
Vliegende Vaart 10 • 4537 DH Terneuzen 
dowcircles.nl/duurzaamheid/projecten-de-buurt/inclusiviteit-en-diversiteit

https://libris.nl/koperentuin
mailto:info%40paardvantroje.nl?subject=
mailto:info%40koperentuin.nl?subject=
www.koperentuin.nl
www.paardvantroje.nl
http://www.dowcircles.nl/duurzaamheid/projecten-de-buurt/inclusiviteit-en-diversiteit


Paul de Leeuw  
- 60? We zien wel...

Paul (60 jaar jonge God met artrose) overziet zijn leven en zingt oude liedjes die  
nu, jaren later, misschien een heel andere betekenis hebben. En nog nooit live  
in het theater gezongen nummers.
Paul mijmert over zijn eerste-, grote- en ware liefde en maakt ouderwets lol  
met zijn publiek.

Snelle improvisaties, plat vermaak en oprechte ontroering liggen op de loer  
in deze show die bijna elke avond anders is.
Terug in het theater waar hij totaal zichzelf is en volgens velen op zijn best.

pauldeleeuw.nl 

‘Zijn beste voorstelling 
sinds jaren’ ***** 
de Volkskrant

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje! € 25,00 | do 23 maart | 20.00 uur

DO 23 maart | 20.00 uur

Schouwburg Middelburg 
Molenwater 99 • 4331 SG Middelburg 
zeelandtheaters.nl/programma/paul-de-leeuw-60-we-zien-wel/

Scheldetheater Terneuzen 
Westkolkstraat 16 • 4531 AW Terneuzen 
zeelandtheaters.nl/programma/abba-the-music-thank-you-for-the-music/

Abba The Music 
- Thank you for the music

ABBA is één van dé iconen van de internationale popmuziek. Alle leeftijden genieten 
nog dagelijks van de muziek en nog altijd worden miljoenen platen verkocht.

Een tienkoppige band, waaronder zes topvocalisten, brengt een muzikale feel-good 
show, waarin alle ABBA-hits voorbijkomen. ABBA The Music onderscheidt zich door 
de songs zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken én bevat nieuwe 
en verrassende uitvoeringen van het ABBA-repertoire. 

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje! € 32,50 | za 1 april | 20.00 uur

ZA 1 april | 20.00 uur

http://www.pauldeleeuw.nl
https://www.zeelandtheaters.nl/programma/paul-de-leeuw-60-we-zien-wel/
zeelandtheaters.nl/programma/abba-the-music-thank-you-for-the-music/


Barrie Stevens  
– I’m an artist

Zingen, dansen, acteren, talloze 
verkleedpartijen en vooral… een indringend 
verhaal vertellen. Barrie Stevens staat op zijn 
77e nog altijd vol in de schijnwerpers en weet 
zijn publiek met een lach en traan diep te 
raken. Zijn levensverhaal ging niet altijd over 
rozen: zo vluchtte hij naar Nederland, omdat het uiten van zijn geaardheid in  
Groot Brittannië verboden was en zag al zijn bezittingen tijdens een woningbrand 
in rook opgaan. Maar zijn doorzettingsvermogen en deelname aan de 
Soundmixshow maakten van hem de meest positief gestemde, bekendste 
choreograaf en entertainer van Nederland.

Toch kent men dit podiumdier van veel meer: Tita Tovenaar, Ja Zuster – Nee Zuster, 
‘de man van’ Leen Jongewaard en de Snip & Snap Revue. En dat is exact wat het 
publiek in I’m an artist te zien krijgt. Een intiem levensverhaal in een imposante 
revue, uitgevoerd door slechts twee artiesten: multitalent Barrie Stevens en 
toetsenist Alberto Klein Goldewijk. 

barriestevens.nl 

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje! €22,50 | za 15 april | 20.00 uur

ZA 15 april | 20.00 uur

Theater de Mythe  
Bleekveld 1• 4461 DD Goes 
zeelandtheaters.nl/programma/barrie-stevens-im-an-artist

Theater de Mythe  
Bleekveld 1 • 4461 DD Goes 
zeelandtheaters.nl/programma/spring-awakening-opus-one

Spring Awakening
Opus One 

Indringende scènes en explosieve rocksongs buitelen over elkaar heen in de met 
acht Tony Awards bekroonde musical ‘Spring awakening’. Hierin volgen we een 
groep jongeren die hun identiteit en seksualiteit proberen te ontdekken, terwijl 
hun kerk, school en ouders elk ontluikend gevoel onderdrukken. Dit leidt tot een 
kruitvat aan opgekropte emoties, dat wel móet ontploffen.   

‘Spring awakening’ is gebaseerd op een toneeltekst van Frank Wedekind, dat bij 
verschijning als controversieel werd bestempeld door de uitgesproken manier 
waarop thema’s als abortus, homoseksualiteit, kindermisbruik en zelfdoding 
worden behandeld. De musicalbewerking van het stuk actualiseert deze 
onderwerpen en combineert ze met zinderende rockmuziek. Een gedurfde  
show over liefde en seks, over leven en sterven. 

Toegangsprijs is inclusief pauzedrankje! € 29,50 | wo 31 mei | 20.00 uur

WO 31 mei | 20.00 uur
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https://barriestevens.nl/
zeelandtheaters.nl/programma/barrie-stevens-im-an-artist
zeelandtheaters.nl/programma/spring-awakening-opus-one


Pride Photo exhibition

In de Zusterstraat is deze expositie gratis te bewonderen. De beelden bieden 
een blik op levens en werelden die voor sommigen wellicht vertrouwd zijn, en 
voor anderen nieuw, misschien verrassend of zelfs een beetje ongemakkelijk. 
Met deze foto’s willen wij bezoekers stimuleren om op een laagdrempelige en 
respectvolle manier na te denken over seksuele en gender diversiteit. Uiteindelijk 
hopen we een dialoog op gang te brengen over vooroordelen, en de vaak benarde 
mensenrechtensituatie waar de LHBTQIA+ gemeenschap wereldwijd mee te maken 
heeft. De expositie is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. 

Gratis te bezoeken.

 9 t/m 29 juni 

Zusterstraat • Goes
pridephoto.org

ZB Bibliotheek van Zeeland 
Kousteensedijk 7 • 4331 JE Middelburg 
dezb.nl

Iconic*Stories

Iconic*Stories is een netwerkcollectief 
van kunstenaars dat zich inzet voor queer-
emancipatie, middels performances en een 
multidisciplinaire installatie. 

Initiator Marc van Loon (choreograaf en 
producent) creëerde in samenwerking met ontwerper Peter Musschenga een 
interactieve kunstinstallatie (paviljoen). In de driehoekige en kleurrijke installatie 
(van 3 bij 3 meter) worden korte portretten - Iconic*Stories – van liefdesverhalen  
uit de LGBTQI+ gemeenschap getoond, aangevuld met dansvideo’s en geanimeerde 
illustraties. Ook is er voor bezoekers de mogelijkheid om op kaarten een boodschap 
achter te laten. In de installatie zullen ook Zeeuwse verhalen worden getoond.  
De officiële opening vindt plaats op dinsdag 20 juni.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage  
van Europe Direct Zeeland. 

12 juni t/m 12 augustus

https://pridephoto.org/
https://www.dezb.nl/


Buitengewone geschiedenis. 
Transgender in Nederland

De tentoonstelling ‘Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland’ vertelt 
het verhaal van de lange weg van uitstoting en vooroordelen naar emancipatie 
en erkenning. Zeventig jaar geschiedenis van trans personen in Nederland komt 
samen in een visueel rijke expositie met levensgrote portretfoto’s, filminterviews 
en unieke objecten.  

14 juni t/m 31 augustus

Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp
Coudorp 41 • 4455 AH Nieuwdorp (enkele minuten rijden vanaf Goes) 
bevrijdingsmuseumzeeland.nl

Bibliotheek Oosterschelde 
Kolveniershof 106 • 4461 DB Goes 
bibliotheekoosterschelde.nl

Kom eens in de roze boeken kast! 

Neem de stap en duik in deze roze boekenkast. Ontdek de pareltjes uit de collectie 
van de Bibliotheek. Dompel jezelf onder in de wereld van de literaire LHBTI+.

Gedurende de hele maand juni tijdens openingstijden van de Bibliotheek.

Hele maand juni | tijdens openingstijden

https://bevrijdingsmuseumzeeland.nl/
https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/


Bibliotheek Oosterschelde 
Kolveniershof 106 • 4461 DB Goes 
bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten

Roze Suffe Tutten  
Sing Along

Samen met zangeres PATRICIA FOORT  
organiseren wij een Roze Sing Along.  
Lekkere meezingers met het thema ROZE  
in café Baarends. Annelies zingt natuurlijk  
ook een lied met ons. We maken er weer  
een gezellige avond van!

Dus zing je zo vals als een kraai of zo zuiver als 
een nachtegaal, iedereen is van harte welkom.

Graag aanmelden via onderstaande link.

Toegangsprijs is €16,50, inclusief drankje, meezing boekje en een roze goodie.

DO 15 juni | 19.30 uur 

Café Baarends
Voorstad 17-19 • 4461 KK Goes 
eventbrite.nl/e/tickets-roze-sing-along-met-patricia-foort-449776141547

Jezelf zijn. 
Kenniscafé: Inclusie in jeugdboeken

Edward van de Vendel heeft een omvangrijk oeuvre bestaande uit meer dan tachtig 
kinder- en jeugdboeken. Zijn werk is met verschillende prijzen bekroond. Wist je dat 
hij ook de initiatiefnemer is van de imprint Querido Glow, waarin boeken worden 
uitgegeven met LHBTQIA+ personages? Hij schreef de interview- en dichtbundel 
Gloei (2020) om deze reeks mee te beginnen. Tijdens dit kenniscafé vertelt hij je 
meer over de gedachte achter en belang van dit initiatief.

Graag aanmelden via onderstaande link.

Toegangsprijs is €17,50.

DO 15 juni | 19.30 - 21.00 uur

http://bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten
https://www.patriciafoort.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-roze-sing-along-met-patricia-foort-449776141547


Podium ’t Beest 
Beestenmarkt 3 • 4461 CS Goes 
tbeest.nl

LHBTI-verhalen uit 1953

Wat waren de ervaringen van LHBTI-personen tijdens en na de Watersnoodramp? 
Ervaarden zij confrontatie en vormen van uitsluiting in deze periode op basis van 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit? De Watersnoodramp is nog niet eerder 
bekeken vanuit een LHBTI-perspectief. Het Watersnoodmuseum is daarom op zoek 
naar de ervaringen van LHBTI-personen uit 1953. 

Heeft u een verhaal dat u graag zou willen delen? U kunt contact opnemen met 
info@watersnoodmuseum.nl of 0111-644382. Een greep uit deze verhalen wordt 
gepresenteerd op vrijdag 16 juni in Het Vijfde Caisson.

16 juni t/m 31 januari 2024

Watersnoodmuseum & Brasserie Het Vijfde Caisson 
Weg van de Buitenlandse Pers 5 • 4305 RJ Ouwerkerk 
watersnoodmuseum.nl

Who The F*ck Is Britt?!
Sem Jansen

Van Britt naar Sem, van zangeres naar zanger. De unieke show Who the Fuck is 
Britt?! vertelt het indringende verhaal van Sem’s transitie van vrouw naar man. 
In een show van 1,5 uur neemt Sem het publiek mee in zijn transformatieproces 
van vrouw naar man. En dat doet hij via het zingen van songs, aangevuld met 
videobeelden en verhalen.

Deze uit Helmond afkomstige 
getalenteerde zanger-gitarist stond 
natuurlijk al vaker op het podium van 
‘t Beest met de Leif de Leeuw Band. 
Deze keer wordt Sem begeleid door 
diezelfde Leif de Leeuw band, maar in 
een andere opstelling. Ze laten tijdens 
deze show een heel andere kant van 
zichzelf zien. De elektrische gitaren 
worden ingewisseld voor pedalsteel en 
mandoline. De stevige rocksongs voor 
kleine verhalende Americana songs.
Dit is een semi-seated muziekshow.
 
Inloop: 20:30 uur / Aanvang: 21:00 uur

Toegang voorverkoop: €18,- | deur € 20,- | vr 16 juni | 21.00 uur

VR 16 juni | 21.00 uur

https://tbeest.nl
mailto:info%40watersnoodmuseum.nl?subject=
http://www.watersnoodmuseum.nl


Foodtruck festival ‘De Veste’
In het stadspark de Veste vormt zich een hip en knus lint van muziek, kunst, theater, 
shoppen en heerlijk eten en drinken. Aan 
en op het water vermaken jong en oud 
zich met een afwisselend programma. 
Bezoekers laten zich culinair verrassen 
door de coole foodtrucks, daarnaast 
zijn er workshops en een Pop Up 
Lifestylemarkt met verrassend aanbod. 
Voor de kids is er een speciale kidsarea 
met vermaak en educatie. Speciaal voor 
Roze Zaterdag in pink style !

12.00-24.00 uur - stadspark de Veste

Tovaal 24 uurs rugbytoernooi 
Een 24 uurs  sociaal rugbytoernooi (15) 
voor senioren (dames en heren) en 
jeugd van vrijdagavond 19.00 uur  
16-06-2023 t/m zaterdagavond 19.00 uur
met aansluitend het “Roze Zaterdag 
“feest op Grote Markt in Goes. Tijdens 
dit toernooi worden ook de LHBTI clubs 
‘The Amsterdam Lowlanders’ en de 
Vlaamse ‘Straffe Ketten’ verwacht. 

Rugbyclub Tovaal - Geldeloozepad 5J • 4463 AJ Goes

ZA 17 juni | Roze Zaterdag

Roze Zaterdag is op 17 juni 1 groot feest in de gehele binnenstad van Goes, maar 
er is ook ruimte voor cultuur, informatie, geloof en sport.  
Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken!

Pink Podium
Een bruisend evenementenprogramma met live optredens op de Grote Markt  
met rondom de gezellige Goese horeca. Op de Grote Markt staat een groot podium 
waar de gehele dag een verscheidenheid aan artiesten zal optreden waaronder 
Gerard Joling, Frenna, Ruth Jacott, Johnny Logan, Belle & the Beats  
en meidengroep ‘These Girls are Loud’ 
12.00-24.00 - Grote Markt

En er zijn tijdens Roze Zaterdag ook diverse party’s die het bezoeken waard zijn, zoals 
de danceparty ‘THANK GAY IT’S SATURDAY’ met bekende dj’s in de Grote Kerk.

12.00-24.00 uur - Grote Kerk en omgeving

ZA 17 juni | Roze Zaterdag



Expositie: MENS!
The world is yours, but also ours 

In het Historisch Museum in Goes is vanaf 17 juni 2023 een bijzondere expositie 
te zien. Samen met lokale kunstenaars, kinderen en jongeren heeft het museum 
een spannend nieuw expositieconcept en diverse activiteiten ontwikkeld: samen 
op zoek naar de liefde. Aan de hand van portretten, verhalen, gedichten en 
kunstwerken worden we meegenomen in de levens van verschillende personen en 
gaan we in op acceptatie, zelfbeeld en tolerantie. De expositie is naar verwachting 
tot begin 2024 te bekijken.

Meer informatie en een overzicht van de verschillende activiteiten is te vinden  
op hmdb.nl.

ZA 17 juni t/m ZA 6 januari 2024

Historisch Museum de Bevelanden 
Singelstraat 13 • 4461 HZ Goes 
hmdb.nl

Oecumenische kerkdienst
Elk jaar begint de Roze Zaterdag met een oecumenische 
kerkdienst waar verschillende voorgangers zullen 
spreken. Ook is er muziek!

09.30-11.00 uur - Geerteskerk - Geertesplein 24 • 4481 AN Kloetinge

Regenboog Parade
Roze Zaterdag 2023 wordt feestelijk afgetrapt met een muzikaal ontvangst in 
de stadshaven met de ‘Drijvende Diva’ waarna een parade trekt langs de diverse 
themapleinen in Goes. 
11.30-11.50 uur - Drijvende Diva - stadshaven
11.50-13.30 - Parade door de binnenstad (vertrekpunt Turfkade - Stadshaven)
12.00-13.00 - Droomhuwelijk in restaurant ‘De Brass’

vanaf 11.30 uur - Turfkade Goes

Infomarkt
Gedurende de hele dag vindt er een infomarkt plaats op het Bleekveld nabij de 
bibliotheek en het GGD. Verschillende organisaties zullen daar laten zien waar  
zij voor staan met betrekking tot diversiteit en het omgaan met intolerantie.
Ook staat er op het Bleekveld een groot scherm waar je tot 24.00 uur live het 
podiumprogramma op de Grote Markt kan volgen. 

12.00-17.00 uur - Bleekveld - Goes

ZA 17 juni | Roze Zaterdag

http://www.hmdb.nl


17 juni, 11 oktober, 9 december

TV Toren kleurt Roze!
Goese tv toren in roze sferen

Op bijzondere momenten zal de Goese  
TV Toren roze / paars verlicht worden door 
StichtLicht zoals op 17 juni, Coming Out day  
op 11 oktober en Paarse vrijdag op  
9 december.

Lees alles over Roze Zaterdag en de informatie over reizen, parkeren, 
overnachten en de organisatie op rozezaterdaggoes.nl

stichtlicht.nl

Bury My Deadname 
Fotoserie

Wat betekent het om in transitie te zijn? Welke hobbels moeten er genomen 
worden? En wat doet dat met iemand? Deze vragen wil fotograaf Steffen Brinkhaus 
beantwoorden met de nieuwe fotoserie Bury My Deadname.  
Joris (hij/hem) is transman en Queer en een aantal maanden in transitie. Hij staat 
aan het begin van een intensieve periode. Het komende jaar zal Steffen Joris op  
de voet volgen. Gedurende het project worden de foto’s geplaatst op Instagram,  
@steffen.brinkhaus en op steffenbrinkhaus.nl. Eind 2023 worden de foto’s 
geëxposeerd, meer informatie daarover volgt.

Eind 2023

Info volgt.

Munchiemasters
Faasse & Fermont
Stichting stimuleringsfonds fan van Zeeland
ALLYOURZ
De Koploper
Hoondert groep
Lineage
Colorwood
Nesselande shipping BV

Van Baal stucadoorbedrijf
Van Lanschot Kempen
The Holy Spiritus
Excellence
Stichting Gezamenlijke Horeca Grote Markt Goes
FESTIVE
Studio89
Centerparks vastgoed
LHBT Netwerk Zeeland

Sponsoren:

rozezaterdaggoes.nl
https://stichtlicht.nl/
http://www.steffenbrinkhaus.nl/


Roze
Zaterdag

goesisgoes.nl/rozezaterdaggoes

https://www.goesisgoes.nl/rozezaterdaggoes

