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INTRO

aan nog meer diversiteit en variatie in de 

festivalprogrammering. De showcases van 

het Gay Dance Event (GDE) van dit jaar, dat 

plaatsvindt van 16 tot en met 20 oktober, 

hebben een natuurlijke plek veroverd in het 

drukke ADE-schema, 

mét de gay-twist waar 

ADE op zoek naar was!

“Wij willen diversiteit 

een vast onderdeel 

van het ADE maken, 

en natuurlijk ook in 

de gay scene waarvan 

we deel uitmaken! We 

willen het ADE en 

zijn afgevaardigden 

de belangrijke 

historische 

impact laten zien 

die de HLBTQ-

gemeenschap nog 

steeds heeft op de 

muziekindustrie 

en de wereldwijde 

are a part of! We want to show to ADE, and it’s 
delegates, the important historical impact the 
GLBTQ community continues to have on the 
music industry and global club scenes. Gay is 
not only about sexuality, it is also about arts and 
culture... this deserves to be clearly recognized. 
This is why we created the Gay.D.E., a series of 
events with an GLBTQ line-up that are presented 
yearly during the ADE week in various gay bars 
and nightclubs.”

the 2019 Amsterdam Dance Event, the new ADE 
festival manager, Anne Verlaek, asked Elliott 
and Benjamin to work on bringing even more 
diversity and variety into the festival program. 
This year’s GDE series of showcases, which take 
place October 16 till October 20, finds a natural 
spot into the busy ADE schedule with the gay 
twist ADE was looking for!
“Our focus is to bring diversity to the game, and 
of course also bring in the gay scene, which we 

van gay en gay-friendly locaties als officiële 

partners. Sindsdien brachten ze een grote 

verscheidenheid aan HLBTQ-artiesten 

van over de gehele wereld naar het ADE, 

die allemaal dezelfde liefde voor house en 

elektronische muziek deelden. Op zoek naar 

een grotere reikwijdte van het ADE 2019 

vroeg de nieuwe ADE-festivalmanager, Anne 

Verlaek, Elliott 

en Benjamin 

te werken 

‘GAY’ GAAT NIET ALLEEN OVER 
SEKSUALITEIT, MAAR OOK OVER 
KUNST EN CULTUUR

Het is meer dan tien jaar geleden 

dat Elliott Matos en Benjamin Aillery 

begonnen met het programmeren van 

gay-evenementen voor het Amsterdam 

Dance Event. 

Het ADE is snel uitgegroeid tot ’s werelds 

toonaangevende en grootste festival 

voor elektronische muziek. Het vindt 

elk jaar in oktober plaats. Na een paar 

jaar betrokken te zijn geweest bij het 

ADE benaderden Elliott en Benjamin de 

oprichter en toenmalige manager van 

ADE, Richard Zijlma, voor het binnenhalen 

GAY IS NOT ONLY ABOUT 
SEXUALITY... IT’S ALSO ABOUT 
ART AND CULTURE

Amsterdam Dance Event

It’s been more than ten years since Elliott 
Matos and Benjamin Aillery are doing gay event 
programming during the Amsterdam Dance 
Event. The ADE has fast become the world’s 

largest and leading conference and festival for 
electronic music which yearly takes place every 
October. After a few years of being involved with 
the ADE, Elliott and Benjamin approached ADE 
creator (then manager) Richard Zijlma, to bring 
the rainbow and gay venues as official partners. 
Since then they brought to it a large variety of 
GLBTQ artists from around the world, who all 
share the same love for house and electronic 
music. Looking for a bigger development of 

Benjamin Aillery & Elliott Matos
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GayDE - We All Dance Together
On the first night of the 2019 GDE four 
locations throughout Amsterdam will share 
the welcoming title, “GayDE - We All Dance 
Together.” The selected gay venues under 
exclusive contract with Amsterdam Dance 
Event are Prik, Café the Queen’s Head, The Web 
and Club Yolo. Not all the artists are gay, but 
they all are gay-friendly, and night architects 
in the global gay scene. Some names of artists 

for the night are DJ Devotion, John Spinosa, 
Nicky Drummond, Stefan Philippe, Veering, 
Ashley Gauthier, Elliott Matos, Jeffrey Cheng, 
Lady Deep, Manny Ward, and the fabulous Ultra 
Naté.

The following nights have line-ups unlike 
other ADE events before. On Thursday night 
Cafe the Queen’s Head will host Terri B! and 
Carrillo Music’s “House My Disco” with the 

clubscène. ‘Gay’ gaat niet alleen over 

seksualiteit, maar ook over kunst en cultuur, 

en dat moet duidelijk herkend en erkend 

worden. Daarom hebben we het GDE opgezet, 

een reeks evenementen met HLBTQ-line-

ups die jaarlijks tijdens de ADE-week in 

verschillende gaybars en nachtclubs worden 

gepresenteerd.”

GayDE - We All 
Dance Together
Op de eerste avond van het GDE 2019 delen 

vier locaties in Amsterdam de titel “GayDE 

- We All Dance Together.” De geselecteerde 

homogelegenheden onder exclusief contract 

met het ADE zijn Prik, 

Café the Queen’s Head, 

The Web en Club Yolo. 

Niet alle artiesten zijn gay, 

maar ze zijn wel allemaal 

homovriendelijk én de 

nachtarchitecten van de 

wereldwijde gay scene. 

Dit zijn onder anderen dj 

Devotion, John Spinosa, 

Nicky Drummond, Stefan 

Philippe, Veering, Ashley 

Gauthier, Elliott Matos, 

Jeffrey Cheng, Lady Deep, Manny Ward en de 

fantastische Ultra Naté.

 

Unieke line-up 

Op donderdagavond zal Café the Queen’s 

Head de vloer vrijgeven aan Terri B, naast 

Carrillo Music’s House My Disco met de 

iconische Weather Girls. Op vrijdagavond 

brengen in Club Yolo het internationale 

dance-icoon Ultra Naté en onze eigen Mayday 

opnieuw het feest Deep Sugar naar het ADE. 

Dit was vorig jaar bij Club Yolo een geweldige 

party en is ook dit jaar niet te missen! Ook 

vrijdagavond vindt in de Prik een nieuwe 

editie plaats van Women of House. Met deze 

Mayday

iconic Weather Girls. At Club Yolo on Friday 
night, international dance music icon Ultra Naté, 
along with Amsterdam’s own Mayday, once again 
brings Naté’s “Deep Sugar” party to ADE. 

This was an incredible party at Club Yolo last 
year and not to-be-missed this year! Across town 
at Prik, another edition of “Women of House” 
will take place on Friday Night. In its’ sixth year 
“Women of House” aims to highlight and present 

the vast supply of female DJs around the globe. 
It is ADE’s ONLY all-women DJ event. On Saturday 
GayDE will first focus on bringing something new. 
At Club Mystique the duo from the Netherlands, 
KB (Katya Gabelli, violin player, and DJ Benjamin) 
will build up the night with a massive musical 
journey, followed by a live concert from Maud 
Geffray accompanied by Dutch harpist, Lavinia 
Meijer, a specialist of Philip Glass. 

INTRO
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share in dedication to the music and nightlife 
that we build as a community! Check online at 
amsterdam-dance-event.nl for a full agenda of 
the events at The Web, Prik, Cafe the Queen’s 
head, Club Yolo and Club Mystique. You will 
find all the artists and information for this very 
special GLBTQ programming.

Gettoblaster, Hatiras, Paul Johnson, and others. 
Prik will present a more relaxing time with 
cocktails and music from main resident DJs from 
Ibiza with DJs like the infamous Luis del Villar of 
Ibiza Sensations.

Feel the vibe, the freedom and love we all 

Together they all will fuse electronics with 
classical instruments, which has become a 
staple of modern music. Later on Saturday night 
at Prik, the Frankie Knuckles (creator of House 
Music) inspired “Sounds of Blackness” event, 
which is in its eighth year, will take place. This 
event features DJs of color from Chicago, New 

York, Paris and Amsterdam.

To close this year’s GDE, The Web hosts Steve 
Malenka’s “Paradise Express” with David 
Harness, Manny Ward, Quentin Harris, and Tedd 
Patterson. Over at Club Yolo, DJ Pierre’s Afro Acid 
label will be part of “Acid Jack” with DJs Pierre, 

Gettoblaster, Hatiras, Paul Johnson en 

anderen. Prik biedt tenslotte ontspanning 

met cocktails en muziek van de belangrijkste 

resident-dj’s van Ibiza, met Luis del Villar van 

Ibiza Sensations.

Voel de sfeer, de vrijheid en de liefde die 

we allemaal delen in de toewijding aan 

dance en het nachtleven, samen als een 

gemeenschap! Ga naar amsterdam-

dance-event.nl voor de volledige 

agenda van de avonden bij The Web, 

Prik, Café the Queen’s Head, Club 

Yolo en Club Mystique. Hier vind 

je alle artiesten en informatie voor 

deze zeer bijzondere  

HLBTQ-programmering.

is geworden. Later 

op zaterdagavond 

vindt in Prik de 

achtste editie plaats 

van het op Frankie 

Knuckles (de schepper van 

House Music) geïnspireerde 

evenement Sounds of 

Blackness. Dit evenement maakt ruim baan 

voor zwarte dj’s uit Chicago, New York, Parijs 

en Amsterdam.

Ter afsluiting van het GDE 2019 organiseert 

The Web Paradise Express van Steve 

Malenka, met David Harness, Manny Ward, 

Quentin Harris en Tedd Patterson. Bij Club 

Yolo maakt het Afro Acid-label van dj Pierre 

deel uit van Acid Jack met dj’s Pierre, 

zesde uitvoering wil 

Women of House weer 

het enorme aanbod 

van vrouwelijke dj’s 

van over de gehele 

wereld onder de 

aandacht brengen en 

presenteren. Het is het 

enige ADE-evenement 

dat alleen vrouwelijke 

dj’s heeft. Op zaterdag 

brengt GayDE iets 

nieuws. In Club 

Mystique bereidt het 

Nederlandse duo KB (Katya Gabelli, violist, en 

dj Benjamin) de bezoekers voor op een nacht 

met een fantastische muzikale reis, gevolgd 

door een live concert van Maud Geffray 

onder begeleiding van de Nederlandse 

harpiste Lavinia Meijer, die in composities 

van Philip Glass is gespecialiseerd. Samen 

zullen ze elektronische muziek samensmelten 

met klassieke instrumenten, wat een 

belangrijk bestanddel van moderne muziek 
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