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HOTSHOTS
 

NO • pictures 

2 juni was een zonnige dag en die zijn schaars dit jaar! 
Ik zou meegaan met de 'No-pictures actie'. Deze actie bestaat uit het uitdelen van informatieve 
folders aan raamhoeren, (hun) klanten en dagjesmensen op de wallen. In deze folders wordt 
uitgelegd dat we niet gefotografeerd willen worden op ons werk. Zelf weet ik hoe naar het voelt om 
als bezienswaardigheid beschouwd te worden. En als dat er bovendien nog eens dik opgelegd wordt 
door iemand die heel sneaky een foto van je maakt, voel je je helemaal te kijk gezet. Wat doat zo 
iemand met jouw foto? Aan de manier waarop zo'n kiekje gemaakt wordt, merk je dat de 'fotograaf' 

dat het eigenlijk niet kan. Het leek me dus erg nuttig om mee te doen aan deze actie. 
VITlQCll de Rode Draad nu 10 jaar bestaat gaven we ook een klein prsentje aan de prostituees (een 

nageMjlljes). We boden hierbij een sticker aan om aan het raam te plakken, die aan 
passanten duidelijk moet maken dat er niet gefotografeerd mag worden. Om een beetje uit de 
kosten te komen vroegen we vijf gUlden voor deze sticker. Veel prostituees hadden hier begrip voor 
en kochten er een. De stickers werden dan ook meteen op het raam bevestigd. Er was een alom 
hartverwarmende belangstelling voor deze actie. 
Als je een keertje mee wil doen, kan dat op zaterdag 1 juli. Bel hiervoor 020 • 6243366. Het is 
leuker dan een droge stadswandeling. 

De foto op de voorpagina van deze Vluggertjes komt uit de film Ie 

Film: Ie Buttane Suttane. Het is een italiaans drama dat zich afspeelt in Palermo. Het 

Zwart - wit handelt over het leven van een jongen en zes vrouwen, waarvan een ex

Regie: Aurelio Grimaldi transsexueel, in de prostitutie. 
De film geeft een goed beeld over de verschillende werkvormen in de 
prostitutie. Daamaast is de film weI in een aantal opzichten 

taboebevestigend voor ons vak.
 
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en waar de premiere zal plaatsvinden. Je kunt hiervoor
 
bellen met the publicity company telefoon: 020 • 6127000.
 

ID TV Film- en videoproduetions maakt in opdracht 
van RTL 5 een tweede serie van het programma 'de 
Sruiloft'. Hiervoor zijn wij op zoek naar bijzondere 
bruidsparenlbruiloften. Bel met de redaktie: 
020-6270726 (vragen naar Marieke). 
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