Alles ‘uit de kast’

www.ihlia.nl

Onderzoek of studie?

Bezoek de website van het
internationaal homo/lesbisch
informatiecentrum en archief
Ihlia heeft het grootste HLBT
(homo,lesbisch, bi en transgender)
archief van Nederland en Europa.

beeldboeken.knipsels.proefschrifen.
reisgidsen.affiches.archieven.muziek.
flyers.romans.scripties.brochures.
brieven.catalogi.dagboeken.buttons.
dichtbundels.erotica.foto’s.dvd’s
en videobanden.kleding.medailles.
nota’s.sieraden.spellen.spandoeken.
tijdschriften

Ihlia heeft twee vestigingen: een in
Amsterdam en een in Leeuwarden.
Ihlia-Homodok is gevestigd in de
OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam), dicht bij het Centraal Station.
Ihlia-Anna Blaman Huis heeft een
eigen ruimte in het centrum van
Leeuwarden. Samen vormen ze het
grootste HLBT- archief van Europa.
Ihlia heeft bij elkaar meer dan
100.000 titels in huis: 25.000 boeken,
4800 tijdschrifttitels, 2000dvd’s en
ideobanden met speelfilms, documentaires, tv-series en reclamespotjes, 6500 affiches en meer dan
tienduizend scripties, brochures,
werkstukken en nota’s en een grote
historische collectie.

Ihlia heeft het in de kast of weet
waar het te vinden is.
Op zoek naar informatie? Onderzoekers, journalisten, studenten en
scholieren uit binnen- en buitenland
vinden bij ons wat ze zoeken. Ihlia
bewaart, ontsluit en verstrekt materiaal voor lessen, scripties en voorlichting over homoseksualiteit.

Homosaurus!

Belangrijk!
Het toegankelijk maken van homoseksueel erfgoed is en blijft belangrijk. Voor homomannen, lesbische
vrouwen, biseksuelen, transgenders
en andere geïnteresseerden.
In 2000 ontving IHLIA de Walter
Kamp-emancipatieprijs voor haar
werk. Steun ons ook: met een
‘vriendengift’ op Postbank: 6930360
t.n.v. stichting Vrienden van IHLIA,
Amsterdam.

Activiteiten
Zoek op onze website www.ihlia.nl in
tienduizenden titels.
Met behulp van de ‘homosaurus’, een
door ons ontwikkelde thesaurus van
homo-lesbische zoektermen, gaat
zoeken heel gericht.

Ihlia geeft een Nieuwsbrief uit met
informatie over collectie en activiteiten. Het Ihlia-Anna Blaman Huis
heeft een activiteitenruimte voor
onder meer filmavonden. IhliaHomodok organiseert exposities op
het Ihlia (-homo) plein in de OBA en
andere culturele activiteiten.
Sommige exposities zijn ook te huur.

Ihlia - Homodok

Ihlia - Anna Blaman Huis

Bezoekadres: Oosterdokskade 143
6e etage, Amsterdam

Bezoekadres: Noordvliet 11
Leeuwarden

Postadres: Oosterdoksstraat 110
1011 DK Amsterdam
Tel: 020 52 30 837

Postadres: Postbus 4062
8901 EB Leeuwarden
Tel: 058 212 18 29

Vragen?

homodok@ihlia.nl
www.ihlia.nl

abh@ihlia.nl
www.ihlia.nl

Openingstijden

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 12.00-17.00 u
Zaterdag en zondag 13.00-17.00 u

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 u

Bezoek de vestigingen, bel
de servicelijnen, of surf naar
www.ihlia.nl

