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29 EN 30 JULI IN AMSTERDAMSE WESTERPARK 
ERWIN OLAF ZORGT BRENGT CARNAVAL NAAR MILKSHAKE FESTIVAL  
 
Erwin Olaf brengt carnaval naar het Milkshake Festival, zaterdag 29 en zondag 30 juli in het 
Amsterdamse Westerpark. Daarmee gooit de kunstenaar het over een andere boeg: in 
voorgaande jaren benadrukte hij vaak de wat zwaardere kanten van de van de wereldwijde 
positie van de LHBT-gemeenschap, dit jaar gaat hij positief de strijd aan. Hij presenteert 
optredens van onder meer De Deurzakkers en Willie Wartaal. 
 
Eerder kondigde Milkshake al de komst van The Village People aan. Bovendien wordt een 
ode gebracht aan de onlangs overleden George Michael en Wham, onder de titel Wham’bam 
Thank You Ma’am. Deze stage staat echter niet alleen in het teken van George Michael: DJ 
Roog gaat een Prince Tribute doen en Alex Kasseta trakteert de bezoekers op veel muziek 
van David Bowie. Mad(onna)Men staan garant voor een Madonna Set, maar bovenal is er 
heel veel muziek van George Michael en Wham te verwachten.  
 
Het festival duurt dit jaar wederom twee dagen. Milkshake onderscheidt zich van veel 
andere festivals door de volledige ombouw in de nacht van zaterdag op zondag. Daardoor 
hebben beide festivaldagen een compleet verschillende karakter. Transformer van Joost van 
Bellen en ZU Browka International werkt samen met Bas Kosters die de performances 
verzorgt. Bij Transformer gaat het om de transformatie van de mens in veel verschillende 
vormen, van verliefdheid tot de transgenders en dit wordt gevierd. Op zondag is Rotterdam 
sterk vertegenwoordigd. Naast Liberated van Remon Lacroix is er ook Gaybar door Aad 
Spacemaker en fotograaf Arie Versluis die visuals verzorgt. 
 
GayPride Londen 
De internationale inbreng komt uit onder meer Londen, Berlijn en Parijs. De WUT?CLUB uit 
Londen kenmerkt zich door controversiële kleurrijke clubkids die zich afzetten tegen de 
hokjesgeest en sterk refereren aan de kids van de beruchte club Limelight in New York. 
Milkshake deelt later dit jaar een kar met de WUT?CLUB tijdens de GayPride in Londen.  
 
Vanuit Duitsland is Sexy Party te verwachten. Deze vermaarde feesten vinden doorgaans 
plaats in het Bootshaus in Keulen en staan centraal tijdens één van de grootste gayprides van 
Europa in deze stad. Less Drama More Techno uit Parijs is voortgekomen uit de minder-
minder-minder-gedachte: minder blabla, minder ‘attitude’, minder drama, maar juist meer 
Techno!  
 
Milkshake festival is een dance-festival dat is ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘niets 
moet, alles mag’. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets 
met seksualiteit te maken heeft. Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door 
de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote 
diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen. 
Milkshake viert de stad en haar initiatieven en zet zich in voor iets meer hoffelijkheid en 
liefde voor elkaar. Dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, travo, pikzwart of lelieblank: 
mensen zijn het zout van de aarde en dit gaan we vieren! 
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