Shownotes Gaylive-podcast #2: Mister Gay Belgium 2020 -Bram Bierkens & Matthias De Roover
00:00 intro
00:30 Voorstelling kandidaten Mister Gay Belgium 2020: Kenneth, Kevin,Jarno & Daan
02:39 Hoe is de zoektocht naar de nieuwe finalisten begonnen?
03:11 Waaraan moet een goede Mister Belgium voldoen?
Bram Bierkens:”Ik denk dat Mister Gay Belgium vooral een rolmodel moet zijn, een
woordvoerder. Iemand die volop voor zijn thema kan staan en die ook de community kan
inspireren maar ook ver daarbuiten.
03:25 Hoe kijkt Matthias terug op zijn jaar als Mister Gay Belgium
04:04 Hoe voelt het nu het einde nadert?
04:21 Waar kijk je naar als die mannen tijdens de selectie allemaal voorbij defileren?
04:56 Zijn er accentverschuivingen op de thema’s van de kandidaten geweest doorheen de jaren?
05:40 Dit jaar geen Antwerpenaren bij de finalisten. Hoe komt dat?
06:09 Mister Gay Belgium maar met helaas weinig Franstalige kandidaten.
06:35 Voorstelling kandidaten Mister Gay Belgium 2020:Milan, Alexandre,Joren & Roland
09:19 Het thema van Mathias was ‘Holebi’s in de sport’. Wat heeft hij het afgelopen jaar
verwezenlijkt.
“Matthias De Roover: Ik heb veel meer zichtbaarheid gecreëerd. We hebben op de Pride
de stickeractie ‘Pass the message’ gedaan. We werken samen met de voetbalbond en de
Pro League, dat zijn de grootste instanties in Belgie.Als je zo een zaken met die instanties
kunt verwezenlijken, breng je zichtbaarheid in de sport naar de stadions en de mensen.”
10:09 Dit jaar zijn er twee campagnes gelanceerd.Hoe is die campagne met de voetbalbond
ontstaan?
11:13 Diversiteitsweekend in het voetbal. Wat houdt dat precies in?
12:41 Het voetbal komt tegenwoordig minder positief in het nieuws door homofobe spreekkoren.
Hoe sta jij daar tegenover?
Matthias De Roover:”Dat is een hele moeilijke. Ik ga niet zeggen het hoort bij het voetbal
maar dat zijn dingen die groeien van vroeger. De spreekkoren daarentegen, veel
supporters roepen die spreekkoren maar beseﬀen die impact daarvan niet. Veel mensen in
het stadion roepen mee maar begrijpen niet dat je daarmee mensen kwetst.”
13:31 Hebben jullie dat ook aangekaart bij de Pro-League en voetbalbond?
14:00 campagnespot #Sport4all
15:06 Ook de lancering van de #Sport4all campagne: Wie werkt daar aan mee en wat mogen we
daar van verwachten?
16:28 Mister Gay World: Wat is het belang van die wedstrijd?
17:27 Wat verwacht Matthias van Mister Gay World?
17:55 Welke campagnes neem je mee?
18:13 Speciale voorbereiding voor Mister Gay World?
18:35 Mister Gay World All Stars: Raf Van Puymbroek doet mee voor Belgie. Hoe voelt dat?
19:40 Voorstelling kandidaten Mister Gay Belgium 2020: Glen, Aaron, Thomas & Jeroen
22:05 Wat mogen we verwachten van de finale?
22:24 Wat ga je het meeste missen als Mister Gay Belgium?
24:08 Hoe heb je de titel kunnen combineren met je werk?
24:40 Welke van de 12 finalisten heeft je voorkeur?
25:09 algemene info Mister Gay Belgium verkiezing.

