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STICHTING PRIDE PHOTO AWARD
Stichting PRIDE PHOTO AWARD is een Nederlandse
organisatie, opgericht in 2010, die tot doel heeft om de
tolerantie rond seksuele- en genderdiversiteit in de samenleving te bevorderen. Dit doen we met het organiseren
van een grote jaarlijkse fototentoonstelling waarin we
beeldverhalen tonen over de positie van de wereldwijde
LHBTQIA+ gemeenschap.

De tentoonstelling is samengesteld uit de ca. 2500
inzendingen uit 41 landen voor de PRIDE PHOTO AWARD,
onze jaarlijkse fotowedstrijd, en bestaat uit twintig grote
panelen die in de buitenlucht staan opgesteld. De PRIDE
PHOTO TENTOONSTELLING reist tot eind 2022 door heel
Nederland en zal alle provincies aan doen.

LESBRIEF
U ontvangt deze brief omdat we binnenkort naar uw stad/
regio komen en het belangrijk vinden om scholieren te
betrekken bij deze thematiek. We werken samen met het
COC en via hun GSA Netwerk verspreiden wij onder alle
GSA scholen in de regio onze gratis lesbrief en deze
toelichting voor docenten.
Het doel is om leerlingen na te laten denken over seksueleen genderdiversiteit en hen met elkaar het gesprek aan te
laten gaan. We willen zoveel mensen bereiken, van diverse
leeftijden, opleidingsniveaus, culturele achtergronden,
herkomst en met uiteenlopende opvattingen.
Doordat de tentoonstelling in de openbare ruimte wordt
getoond is deze toegankelijk voor iedereen. De leerlingen
worden in de lesbrief uitgedaagd om over een van de foto’s,
series of onderwerpen die hen raakt, verbaast of juist
inspireert, een gedicht, verhaal of rap te schrijven van
minimaal 6 zinnen en deze te posten op insta, tiktok of
twitter, etc. en tag @pridephotoaward te taggen, of deze
aan ons te sturen een DM.
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De lesbrief is interdisciplinair opgezet en biedt de
mogelijkheid om de thematiek bespreekbaar te maken
in de klas. Zo kan LHBT besproken worden in de les
maatschappijleer, maar kan de tentoonstelling ook
klassikaal bezocht worden binnen een van de taallessen,
om n.a.v. een van de foto’s een (kort) gedicht te maken
over de thematiek of waarin de eigen ideeën m.b.t. het
onderwerp worden verwoord.
De lesbrief voor leerlingen, deze docentenhandleiding
en aanvullende informatie, is ook te vinden op www.
pridephoto.org/onderwijs. Hier ziet u ook de locaties
en data van de tentoonstelling.
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Thema dit jaar is CELEBRATING THE UNSEEN, waarmee
PRIDE PHOTO de meest ongeziene groepen en onbekende
verhalen uit de LHBTQIA+ gemeenschap onder de aandacht
wil brengen. Naast de winnende foto’s worden verschillende
urgente beeldverhalen getoond.
Op de website van de PRIDE PHOTO TENTOONSTELLING
2022 vindt u alle getoonde foto’s met uitleg over de onderwerpen die behandeld worden. Hieronder pakken we er
een paar uit die wellicht interessant zijn om te bespreken
in de les, zoals;
DE PANDEMIE
De LHBTQIA+ personen is wereldwijd zeer hard getroffen
zijn door corona. TRANSWOMAN: BETWEEN COLOR
AND VOICE.
MENSENRECHTEN
In veel landen staan de mensenrechten van LHBT personen
zwaar onder druk, bijv. in POLEN en GHANA.
GEWELD TEGEN TRANS PERSONEN
De PORTRET VAN BRUNA confronteert ons met de
gevolgen van geweld tegen trans personen in Brazilië.
Het land voert de mondiale ranglijst aan van landen waar
dit het meest voorkomt. Ook in NL is het geen onbekend
verschijnsel. Hier wordt 43% van de transgender personen
jaarlijks geconfronteerd met fysiek geweld. In de audiofragment op de pagina vertelt Remke hoe zij mishandeld
werd in de trein.
DE EENZAAMHEID ONDER ‘ROZE’ OUDEREN
Een grote angst van LHBT personen die in een zorginstelling terecht komen is om afgewezen te worden door
medebewoners of personeel. Velen van hen gaan terug
de kast in. Ze hebben vaak geen kinderen of kleinkinderen
en ook hun vrienden zijn oud. Velen van hen zijn helemaal
alleen en eenzaam. De serie KLEURRIJK OUDER WORDEN
wil dit taboe doorbreken.
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GENDER TRANSITIE
Er bestaat veel onwetendheid en over de geslachtsveranderende operaties. De Nederlandse fotograaf Prins de Vos
volgde voor de openhartige serie BOYS DO CRY gedurende
7 jaar de trans man Levi op belangrijke momenten tijdens
de transitie. Bijvoorbeeld een paar dagen na zijn
geslachtsoperatie.
DIVERSITEIT IN DE SPORTWERELD
Hoe kan het dat van de 600 voetballers uit de Nederlandse
betaald voetbal niet 1 openlijk uit de kast is. In het jaar van
het WK in Quatar is de foto SOCCER LOVE aanleiding voor
een interessant gesprek over LHBT op het veld. Een herkenbare wereld voor veel jongens. Hoe erg is het als een homo
scoort in de WK finale?
SCHOOLUNIFORM
In veel landen zijn scholieren verplicht om een uniform te
dragen op school; voor jongens en meisjes. Ingewikkeld
als je genderidentiteit niet overeenkomt met dat voorgeschreven uniform, zoals bij deze SCHOLIEREN UIT
THAILAND.
WAT ZIE JIJ?
De fotograaf van REBELS AT HEART stelt iedere kijker
die vraag bij het kijken naar deze foto. Iedereen zal iets
anders antwoorden. Maar wat het antwoord is wordt
bepaald door wie we zelf zijn. Onze achtergrond, cultuur,
religie, ze bepalen allemaal hoe we naar de wereld kijken.
Zijn we in staat die bril af te zetten en zonder oordeel
nogmaals naar deze foto te kijken?
De onderwerpen worden toegelicht in korte teksten op
de fotopanelen. Wie behoefte heeft aan meer duiding
kan met de mobiele telefoon een QR-code scannen die
op het paneel staat, waarmee aanvullende informatie
en een audio fragment kan worden opgeroepen over
de fotograaf, het werk en het onderwerp van de foto(s).
Dat kan ter plekke, maar ook later via de website van
PRIDE PHOTO.
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DOELGROEP

Alle leerlingen VO en studenten MBO

TIJDSDUUR

1 tot 3 uur (inleiding op de thematiek, reizen naar
de expositie, gedichten schrijven en voordragen
(optioneel))

LEERDOEL

Perspectief bieden op seksuele genderdiversiteit
en het eigen perspectief vertalen naar geschreven
tekst

VOORKENNIS

De les komt meer tot z’n recht als er voorkennis is over
LHBTQI+. (De lesbrief kan ook een aanleiding zijn tot
het behandelen van LHBTQI+, seksuele- en genderdiversiteit)

GLOBALE OPZET

Na een introductie op de thematiek gaat de klas langs
de expositie, hier kunnen zij zelfstandig rondkijken
en de qr-code scannen om het verhaal achter de foto’s
te horen.
Vervolgens kiest de leerling/student een serie waarover
een gedicht wordt geschreven. Deze verzamelen we
met de tag @pridephotoaward op insta, tiktok en twitter.
Leerlingen mogen hem ook als DM aan ons sturen.
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