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Het roze feest voor iedereen
Dat de Tilburgse Kermis er is, is natuurlijk al een feest. De maandag in de
kermisweek is uitgegroeid tot een extra feestelijke dag. Dan is het Roze
Maandag. Oorspronkelijk was het feest vooral speciaal bedoeld voor
homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Maar inmiddels is het feest
uitgegroeid tot een dag waarop iedereen zich vrij kan voelen om te laten zien
wie hij is: homo, hetero, bi, transgender, man of vrouw, enzovoort, enzovoort.
Iedereen gaat op deze maandag in het roze gekleed naar de kermis om
daarmee te laten zien dat we allemaal gelijkwaardig zijn maar dat gelukkig
niemand hetzelfde is.
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Als een geintje
Roze Maandag bestaat sinds 1990 en begon als een geintje van de Gaykrant.
Het is inmiddels een groot evenement waar vanuit heel Nederland bezoekers
naartoe komen. Met bijna 250.000 bezoekers is het de drukste dag op de
Tilburgse Kermis. Wil je meer weten over het ontstaan van Roze Maandag? Kijk
dan hier.
Niet in één hokje
De boodschap van Roze Maandag is zo belangrijk dat er ook een stichting
voor is opgericht. De stichting bestaat uit Tilburgse vrijwilligers die zich het hele
jaar door inzetten om de boodschap van acceptatie, diversiteit en gelijkheid te
verspreiden. Niemand is in één hokje te stoppen. Daarom is het motto van Roze
Maandag: ‘Label me gerust, maar stop niet bij 1 label’. Kijk ook eens op de site
van Stichting Roze Maandag.

Wil je meer doen in de klas met het thema Roze Maandag
en liefde en seksualiteit? Op de volgende sites vind je meer
inspiratie:

•

www.gayandschool.nl/lesmateriaal

•

www.jeugdjournaal.nl/les-over-homoseksualiteit

•

www.voorlichtingindeklas.nl

•

www.iedereenisanders.nl
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Filmpjes:
• www.schooltv.nl/homoseksualiteit
• www.youtube.nl/roze-maandag-sfeerbeelden
• www.youtube.nl/roze-maandag-in-tilburg
• www.youtube.nl/roze-maandag-met-een-drag-queen
Leuke links:
• www.kermistilburg.nl/roze-maandag
• www.rozemaandag.nl
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