
Nieuwste mix Joost van Bellen & Sander Stenger voor
bijzondere boot tijdens de Gaypride; de Pridestream boot
Iedereen, overal ter wereld, waarvoor de pride niet vanzelfsprekend is kan
virtueel meevaren met de Amsterdam Canal Parade op een beveiligde
website.

Info Gepubliceerd op: 29 juli 2015

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 Dankzij de Pridestream kan iedereen, overal ter wereld, het beeld en geluid op
de Amsterdam canal parade volgen via de stream. Zo kan iedereen het gevoel
krijgen mee te varen. Dus ook alle mensen voor wie vrijheid helemaal niet zo
vanzelfsprekend is. De Pridestream boot is bedekt met LED-schermen waarop
video's en foto's worden getoond van mensen die het idee steunen.

Joost van Bellen & Sander Stenger van Star Studded Studios steunen de
Pridestream door een speciale mix te maken die tijdens de hele Canal Parade
op de Pridestream boot te horen zal zijn. Iedereen ter wereld kan inloggen op
de Pridestream en meegenieten van de mix van Joost & Sander. De mix is
een positieve ratjetoe met festival- en clubhits van deze zomer, gemengd met
wereldmuziek-dance, gaydisco- en houseclassics en tientallen accapella’s,
chants en drums van over de hele wereld.

Volg de Pridestream via: https://www.pridestream.org
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https://www.mixcloud.com/joost-van-bellen/pridestream-2015-studio-mix-for-gay-pride-amsterdam/
http://www.pridestream.org/
https://www.pridestream.org/home?locale=en_GB
http://nis5.pr.co/
http://nis5.pr.co/107147-nieuwste-mix-joost-van-bellen-sander-stenger-voor-bijzondere-boot-tijdens-de-gaypride-de-pridestream-boot
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