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Mise-en-scène • Gridiron – Julius Thissen • Performance at Showroom MAMA (2016) • www.studiojuliusthissen.com

Recensie • Princess Nokia • Altijd net zoveel sterren
als streepjes batterij op een oude 3310
Redactioneel • Ryanne van Dorst? Wij kenden haar als
Elle Bandita, frontvrouw van, – inderdaad –, de punk
rockband Elle Bandita. Hard, sexy, charmant en uit
Rotterrrdam! Laatst keken we naar de eerste aflevering
van ‘Holland!’ en Ryanne stelde zich voor; Expeditie
Robinson, Op zoek naar God, de Slimste mens. Wij had
den het allemaal gemist. Christina Paay? Ook gemist.
Enfin, in Holland! blijkt al snel dat van Dorst zich heeft
ontpopt tot onze nationale knuffelpunker, en dat doet
ze met verve. Scheldend en ad rem. Ontwapenend.
In de tweede aflevering van Holland! die gaat over onze
vermeende tolerantie gaat ze op bezoek bij de ADM in
Amsterdam en interviewt ze Sylvana Simons. Daarna
zegt ze op een bijna verlegen manier: Ik heb na het pro
gramma ‘Geslacht!’ – het tv-programma dat ze vorig jaar
presenteerde en waarin ze verslag deed van haar ont
moetingen met de wereld van de interseksen – zoveel
steun ontvangen, ik zou willen dat mensen dat ook een
beetje geven aan de ADM en Simmons. Waarmee ze
venijnig reflecteert over het verdwijnen van toleran
tie. Een tolerantie bovendien die soms volledig wille
keurig is en afhankelijk lijkt te zijn van je populariteit.

S U R P L U S
Sport • Marja wil graag ingedeeld worden om niet elke
keer opnieuw als Mevrouw X te worden bestempeld.
Zij heeft twee series van 1155 en 1185 gegooid.
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Wolf Aartsen • #46 (2018)

Re-Issue • Girls Like Us • #1 (2009) – #2 (2011) • Redactie: Jessica Gysel & Vela Arbutina • www.glumagazine.com
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NON-ISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je
op onze gratis mailinglijst via www.non-issue.org
Redactie: Maurice Bogaert & Bram Nijssen • Met dank
aan: Wolf Aartsen • Julius Thissen • Lionstorm / Gale
Rama & Sterresoet van Schooten • Jessica Gysel
Simone Hogendijk • Ontwerp: Kommerz • 03-03-2018

Cover • LIONSTORM – Dutch Love (2017) • LIONSTORM is an initiative by artistcouple Gale Rama & Sterresoet van Schooten.
Through their multidisciplinary work they represent the diversity of queer love • www.instagram.com/by_lionstorm
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