
67.984 mensen uit 128 landen maakten virtueel de Amsterdam
Canal Parade live mee via de Pridestream
Herbeleef Amsterdam Canal Parade in een 360° experience op
pridestream.org

Info Gepubliceerd op: 12 augustus 2015

Samenvatting Op zaterdag 1 augustus 2015, op de drukstbezochte Amsterdam Gay
Pride ooit, lag in de Amsterdamse grachten tussen boten met feestende
mensen een 'lege' boot. Maar dat betekent niet dat er geen mensen
meevoeren. In tegendeel. Deze 'lege' boot was de drukste boot van de
hele Botenparade. 67.984 mensen uit 128 landen van over de hele
wereld, waaronder veel landen waar homoseksualiteit een taboe is,
voeren mee als virtuele passagiers via de 360⁰  live stream op
Pridestream.org. Zo ondervonden ze met hun smartphone, iPad of
computer hoe het was om echt mee te varen. In beeld en geluid.

Details Terwijl in Nederland met de Amsterdam Gay Pride jaarlijks vrijheid en
acceptatie wordt gevierd, is die vrijheid voor heel veel mensen elders ter
wereld nog verre van vanzelfsprekend. De Pridestream werd speciaal
ontwikkeld door KPN en een groep gedreven creatieve bureaus om al deze
mensen, die niet aanwezig kunnen, mogen of durven zijn, toch te laten
ervaren hoe het is om een vrij gevoel te hebben om te zijn wie je bent en te
houden van wie je wilt. Sterker nog, om toegejuicht te worden door
honderdduizenden mensen.

De Pridestream boot was een speciale boot, uitgerust met een 360° camera
die tijdens de Canal Parade meevoer en al het beeld en geluid vastlegde. Via
de beveiligde website pridestream.org konden zo mensen uit alle hoeken van
de wereld via een stream 'live' de Canal Parade digitaal beleven. Doordat
gebruikers in de stream zelf konden bepalen wat ze zagen, konden ze als het
ware om zich heen kijken met hun device en kregen zo het gevoel echt deel
uit te maken van het feest. De boot was voorzien van enorme LED-schermen
met daarop video’s van mensen van overal ter wereld.

Het project werd ontwikkeld vanuit de wil om met creativiteit iets mogelijk te
maken dat eerder ondenkbaar was. Belangrijker nog is dat de Pridestream
een maatschappelijke impact heeft door de vrijheid van de Amsterdam Gay
Pride wereldwijd te verspreiden: het laat ook zien wat de technologie en
verbindingen van KPN kan betekenen voor de samenleving.

Naast een unieke samenwerking van de grote groep bureaus die technisch en
creatief de krachten bundelden, werd ook een samenwerking aangegaan met
de Amsterdam Gay Pride en de Workplace Pride. Deze organisaties hebben
via hun LHBT achterban geholpen de Pridestream onder de aandacht te
brengen van communities wereldwijd en mensen op te roepen mee te varen.
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Op de website https://pridestream.org/ kan iedereen vanaf vandaag de Canal
Parade in 360° herbeleven; je kan de route varen en net als bij de live stream
om je heen kijken met je device.

Wist je dat..

- Homo zijn nog steeds verboden is in 77 van de 195 landen op de wereld?
- In Nederland de vrijheid van LHBT's dit jaar voor de 20e keer gevierd werd
tijdens de 20e editie van Amsterdam Gay Pride?
- De Amsterdam Canal Parade 2015 de drukst bezochte Canal Parade ooit
was, met naar schatting 300.000 tot 650.000 bezoekers en 80 meevarende
boten.

- Mensen van over de hele wereld dit jaar voor de eerste keer allemaal tegelijk
konden ervaren hoe is om deel uit te maken van de Amsterdam Canal Parade,
dankzij de Pridestream?

Relevante links Pridestream

Citaten Ik ben enorm trots dat KPN de Pridestream heeft weten te realiseren. In
plaats van alleen een boot mee te laten varen, hebben we duizenden
mensen even een ervaring van vrijheid en meefeesten kunnen geven die
ze anders nooit hadden gehad. Dat is mogelijk gemaakt met onze
technologie, en een hoop creativiteit en inzet van partners natuurlijk.
Maar dit was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. En het is daarmee
een goed voorbeeld van de rol die KPN met haar technologie kan
vervullen. 
— Coen Olde Olthof - KPN
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