GAY TRAVEL

Wervelende
wereldstad
Toronto

Toronto is niet de hoofdstad, maar wel de grootste stad van Canada en daarmee een wervelende
wereldstad en zo gay-vriendelijk als maar zijn kan. In juli vierde de stad met haar vijf miljoen inwoners
op grootse wijze de Gay Pride-week. Het was een compleet hysterische boel met feesten, feesten en nog
eens feesten. Want uit hun dak gaan en zichzelf prachtig uitdossen, dat kunnen de Canadezen goed!
Verder heeft Toronto ook uitermate veel cultuur, bezienswaardigheden en ander vertier te bieden.
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In slechts 7,5 uur vliegen ben je in Toronto, de op vier na grootste
stad van Noord-Amerika (Mexico City, New York, L.A. en Chicago
zijn groter). Toronto wordt gezien als één van de meest leefbare
grote steden, omdat het milieuvriendelijk en welvarend is en relatief
gezien lage misdaadcijfers heeft. Hoewel Madonna er in 1990 bijna
gearresteerd werd wegens het simuleren van masturbatie tijdens
een popconcert, is Toronto vooral heel erg tolerant. Dat blijkt ook
uit de grote, vrije gay community die Toronto heeft. In Ontario (de
provincie waar Toronto de hoofdstad van is) werd als eerste van het
gehele Amerikaanse continent het homohuwelijk gelegaliseerd. Bij
de Gay Pride in Toronto - een groots spektakel met een week lang
activiteiten - waren er totaal geen incidenten. Travestieten en transgenders worden niet lastig gevallen op straat, enkel bewonderd.
Een unieke en aangename locatie om te vertoeven dus.

MARVELLOUS METROPOLE
TORONTO

In the mix

Although Toronto might not be the capital, it is the largest
city in Canada and with that, a sparkling and very gayfriendly metropole. Five million Torontonians celebrated their
Pride in splendid gay fashion in July. For their Pride week, the
city was in hysterics and overflowing with parties, parties and
more parties. Going out of their mind and decking themselves
out is something Canadians turn out to be very good at. In addition Toronto offers loads of culture, entertainment and sights
worth seeing.

Wat ook leuk is, is dat de stad een zeer gemengde bevolking heeft.
Meer dan de helft van de inwoners is buiten Toronto geboren, en er
wonen veel immigranten. Al met al herbergt de stad mensen met
zo’n 200 verschillende etnische achtergronden en worden er meer
dan 130 verschillende talen en dialecten gesproken; een kleurrijke
boel! Mede daarom zijn er ook verschillende ‘etnische’ wijken in
de stad, wat gezellige buurtjes zijn waar je ook vooral lekker kan
eten. Toronto heeft bijvoorbeeld maar liefst vijf (!) Chinatowns (met
in één daarvan de leuke internationale Kensington Market waar je

You can fly to Toronto in 7,5 hours, it is the fifth largest city in Northern America
(after Mexico City, NYC, L.A. and Chicago). Toronto is considered one of the most
pleasant cities in the world to live in, the thriving metropolis is very environmentally friendly and has relatively low crime rates. Although in 1990 Madonna nearly
got arrested for simulating masturbation during a concert, Toronto is actually very
tolerant. This is clearly visible from the large and free gay community in Toronto.
Ontario (the province in which Toronto lies) became the first designated area in
the whole continent of America to legalize gay marriage. During the grand and
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zeker een bezoekje aan moet brengen), twee Little Italy’s, een Little India, Little Portugal, Little Spain, Little Jamaica, Koreatown en
een Greektown. In deze laatste ‘town’ woont de grootste Griekse gemeenschap buiten Griekenland.

Film & theater
Wat je misschien ook niet weet of zou verwachten van deze Canadese stad is dat hier na Cannes het grootste internationale filmfestival (TIFF) plaatsvindt, en dat de stad op New York en Londen na het
grootste theatergebied heeft. Er valt dus genoeg te ontdekken en te
beleven op cultureel gebied. Toronto beschikt over meer dan vijftig
ballet- en dansverenigingen, zes opera’s en twee orkesten. De plekken waar je dit cultureel vertier onder meer kunt vinden zijn de Four
Seasons Centre for the Performing Arts, de Roy Thomson Hall, het
Princess of Wales Theatre en het Toronto Centre for the Arts.
Ook functioneert de stad op filmgebied vaak als ‘stand-in’ voor Amerikaanse steden als New York en Chicago omdat de productiekosten
er laag zijn. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 films opgenomen. Een
gedeelte van de film My Big Fat Greek Wedding speelt zich af in Amsterdam, maar je raadt het al… het werd niet gefilmd in Amsterdam
maar in Toronto! Ga je liever naar een museum dan naar de film of
een toneelstuk? Ook geen probleem. Er zijn in Toronto maar liefst om
en nabij 125 musea en galeries te vinden. Waaronder het grootste museum van Canada: het Royal Ontario Museum. Je vindt er een uitge-

week-long Gay Pride week no incidents occurred. Transvestites and transgenders
were admired in the streets, rather than harassed. Therefore it is a unique and
congenial place to be.

In the mix
Another thing that makes the city appealing is that it is culturally very mixed. Over
half of its residents were born outside of Toronto and a lot of immigrants have made
Toronto their home. The city accommodates over 200 ethnic backgrounds and over
130 languages and dialects are spoken; most definitely colourful! This contributes
to the many different ‘ethnic’ neighbourhoods in the city, in which local food is
particularly enjoyable. Toronto hosts as many as five (!) Chinatowns (the lovely
international Kensington Market which is absolutely worth visiting, is located in
one of them), two Little Italy’s, a Little India, Little Portugal, Little Spain, Little
Jamaica, Koreatown and Greektown. Greektown is home to the largest Greek community outside of Greece.

breide collectie Canadese, Europese en Afrikaanse kunstwerken, én
je kan er sinds kort ook heerlijk en chique dineren! (www.rom.on.ca
en www.c5restaurant.ca.) Naast dit restaurant heb je nog keuze uit
zo’n 7.000 andere eetgelegenheden om te bezoeken; waaronder
ook het restaurant in de CN Tower. Deze toren is 533 meter hoog en
je kan er in de top dineren of lunchen, terwijl het restaurant ronddraait en je zo dus de hele stad vanaf fikse hoogte kunt bewonderen. Zo kun je je maaltijd op spectaculaire wijze nuttigen!

Travestieten worden
niet lastig gevallen op
straat, enkel bewonderd
Uitgaan in de gayborhoods
Tijd om het nachtleven in te duiken. Je komt er om in de gay bars en
clubs, dus we vroegen een local om tips. Kris Knight (30) is artiest en
schilder, en helemaal op de hoogte van alle hippe hangouts. ‘Je hebt
eigenlijk twee verschillende zogeheten ‘gayborhoods’ in Toronto. De
eerste is de oudste en gevestigde gayborhood in de Church-Wellesley

Film and Theater
Although one might not expect it, this Canadian town hosts the biggest film
festival - after Cannes - in the world: the Toronto International Film Festival
(TIFF). Toronto also has a huge theatre area, which is also one of the largest
in the world (only London’s and NYC’s are bigger). It has over fifty ballet- and
dance-companies, six operas and two orchestras. You can enjoy one of these acts
in for instance the Four Seasons Centre for the Performing Arts, the Roy Thomson
Hall, the Princess of Wales Theatre or The Toronto Centre for the Arts. All in all
there is plenty of culture to discover and experience.
The city often functions as a cinematic ‘stand-in’ for American cities such as New
York and Chicago as the cost of production is low. No less than 5000 movies have
been filmed in Toronto to date. Parts of the plot of blockbuster My Big Fat Greek
Wedding played out in Amsterdam, but as you might have already guessed, were
not filmed in Amsterdam, but in Toronto.
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Village met als hoofdstraat Churchstreet. Daar barst het van de gay bars
en worden ook evenementen als de Fetish Fair en de Gay Pride georganiseerd. De populairste bar daar is Woody’s, waar het altijd druk is.

Je komt er om in de
gay bars en clubs

Het is enorm groot en heeft vijf barren - echt een instituut. Ook een
leuke bar is The Barn; die is ultiem trashy. De keywords: donker en porno. Maar The Barn heeft een heel gemengd publiek en je kan je er zeer
prima vermaken.’
Maar er is sinds kort ook een tweede gayborhood, in de Queen-West
Village - ook Queer-West Village genoemd. Daar komt Kris het liefst. ‘De
scene in de gay West Village is meer alternatief en creatief. Ik als kunstenaar kom er daarom graag. Je hebt bijvoorbeeld in The Gladstone Hotel
vaak tentoonstellingen en rock en indie feestjes. Vooral de woensdagen
en zaterdagen zijn er leuk. Een andere aanrader is The Beaver, dat is
zowel een restaurant als een club, waar het elke dag leuk en druk is.
The Drake Hotel heeft ook altijd leuke feestjes, en dan heb je nog het
feest Big Primping - gay hip hop - in de Wrong Bar. (Allemaal te vinden
in Queen Street West.) Maar wat je ook doet, je zult je in ieder geval
niet vervelen in Toronto, want er zijn genoeg scenes waar je deel van uit
kunt maken!’

Niagara Falls
En last but not least: de Niagara Falls. De schitterende alom bekende watervallen liggen (op de grens van Canada en Amerika) slechts op zo’n 1,5
uur rijden van Toronto verwijderd, en een bezoek eraan mag je daarom
ook niet overslaan. De watervallen bestaan uit drie delen: de Horseshoe
Falls, de American Falls en de Bridal Veil Falls. Vaar mee op de Maid of the
Mist en je komt zó dichtbij alle drie de Falls dat je gegarandeerd geheel
verfrist van boord stapt! Een ervaring om nooit te vergeten – net als je
trip naar Toronto.

Would you rather go to a museum than to a film or a play? Not a problem! In the Toronto area you can find as many as 125 museums and galleries. Among them Canada’s
largest museum: the Royal Ontario Museum. Here you can find a comprehensive collection of Canadian, European and African art. Recently this museum has opened
its own restaurant, where you can dine splendidly and in style (www.rom.on.ca and
www.c5restaurant.ca). In addition to this restaurant there is an ambitious selection
of around 7000 other places to eat, including the spectacular CN Tower Restaurant.
The top of this tower that is 1815 foot high, slowly revolves, so whilst having lunch or
dinner you can admire a panoramic view of the city.

Going out in the Gayborhoods
Time to explore the nightlife! You can drown in a sea of gay bars and clubs, so we asked
a local for a few good tips. Kris Knight (30) is an artist and painter, and fully in the
loop of all the hotspots. ‘Toronto has two so-called gayborhoods. The first is the oldest
and established in the Church-Wellesley Village with Church Street being the main
street. This street is loaded with gay bars, and events like the Fetish Fair and the Gay
Pride are organised here. The most popular bar is called Woody’s, which is always full
up. Woody’s is gigantic; it has five bars, and is a real landmark. If you’re looking for
trashy fun The Barn is where you should go, keywords are dark and porno. It has a very
mixed crowd however, and you can most definitely enjoy yourself.’
Not long ago a second gayborhood was born, in the Queen-West village - also called
Queer-West Village. Chris tells us he is partial to this gayborhood. ‘The scene in the
Queen-West Village is more alternative and creative, as an artist I fancy coming there.
The Gladstone Hotel organises heaps of exhibitions and rock/indie parties. Especially
Wednesdays and Saturdays are good fun. The Beaver, both a restaurant and a bar is
another recommendation: always busy, always fun. The Drake Hotel hosts fun parties
and you cannot skip Big Primping; a gay hip hop party that takes place in the Wrong
Bar. (All these are located in Queen Street West.) Whatever you do, you shall not be
bored in Toronto, there are plenty of scenes you can be a part of!’

INFORMATIE:
Erheen: Je vliegt voordelig met Air Transat (www.airtransat.com) of
Air Canada (www.aircanada.com).
Slapen: Aanraders zijn het artsy Gladstone Hotel in ‘Queer’ West
Village, en het chique The Sutton Place Hotel (met zwembad, kleine
gym en een zondek) in de gevestigde gayborhood (www.gladstonehotel.com en www.suttonplace.com).
Speciale gay-reizen: Via www.conxity.com kan je georganiseerde
gay-reizen boeken naar Toronto. Er worden speciale pakketten aangeboden, zoals een Kink T.O. reis, een Pride Week reis, een Theater,
Film & Festival reis of gewoon een Toronto Highlights pakket.
Voor meer informatie over een trip naar de Niagara Falls, kijk op:
www.niagaraparks.com en www.maidofthemist.com.

Getting there: You can fly there on a good deal with Air Transat (www.airtransat.com) or Air Canada (www.aircanada.com).

A place to stay: The artsy Gladstone Hotel in ‘Queer’ West Village is a recommendation and the very chic The Sutton Place Hotel (with swimming pool, small gym
and sun terrace) in Church-Wellesley Village (www.gladstonehotel.com and www.
suttonplace.com).
Gay trips: You can book an organized gay trip to Toronto on www.conxity.com.
They have several special arrangements such as a Kink T.O. trip, Pride Week trip,
Theatre, Film & Festival trip or you can do a more generally Toronto Highlights tour.
For more information about a trip to the Niagara Falls check: www.niagaraparks.com
and www.maidofthemist.com.
Voor meer informatie, kijk op / For more info, check:

Niagara Falls
And last but not least: the Niagara Falls. The dazzling and famous waterfalls (which
are on the American-Canadian border) are only a one-and-a-half hour drive away
from Toronto and a must-see. The falls are composed of three parts: The Horseshoe
Falls, the American Falls and the Bridal Veil Falls. Sail away on the Maid of the Mist
and come so close to the falls you will be guaranteed to come back refreshed! An experience you will not forget - just like your trip to Toronto.
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www.seetorontonow.com, www.gaytoronto.com, www.gayguidetoronto.com, www.outintoronto.com

