
Zaterdag 1 augustus kan de hele wereld mee varen met de
Amsterdam Canal Parade.
Iedereen, overal ter wereld, waarvoor de pride niet vanzelfsprekend is kan
virtueel meevaren met de Amsterdam Canal Parade op een beveiligde
website.
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Samenvatting Aanstaande zaterdag is het weer zover. Dan liggen de Amsterdamse
grachten weer vol met boten met feestende mensen die mee varen met
de Amsterdam Canal Parade. Maar dit jaar vaart er ook een lege boot
mee. Op deze boot staat een 360 graden camera waardoor mensen van
over de hele wereld via een livestream kunnen ervaren hoe het is om
toegejuicht te worden tijdens de Amsterdam Canal Parade. Want
iedereen waarvoor de pride niet vanzelfsprekend is moet kunnen
voelen hoe het is om geaccepteerd te worden zoals je bent.

Details De Pridestream past een innovatieve technologie toe: op de website
pridestream.org kan iedereen wereldwijd via een stream de Canal Parade
meebeleven alsof je zelf op de boot staat. Een volledige 360-graden camera,
geeft zowel beeld als geluid weer: je ervaart de muziek op de boot en het
toejuichen van de mensen langs de kant. Vanaf elk device kun je zo om je
heen kijken en ervaren hoe het is om mee te varen. Naast een camera is de
boot voorzien van LED-schermen met video’s van mensen van overal ter
wereld, die laten zien dat zij ook (virtueel) meevaren. Voor landen waar de Gay
Pride niet vanzelfsprekend is worden er op de site een aantal privacy tools
aangeboden zodat ook daar mensen kunnen meevaren. 

Reclamebureau N=5 bedacht het concept voor KPN en Amsterdam Gay Pride
en realiseerde dit initiatief samen met Mediamonks, Dutchview en vele andere
partners die belangeloos mee werkten aan dit project. 
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