#gender

focus vrouw

Activiteiten in de maand
maart met een focus op
vrouwen in kader van de
Internationale Vrouwendag
op 8 maart 2019.
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17u30

La vie d’une petite culotte -

nagesprek met regisseuse Stéfanne Prijot

Cinema ZED en Dames Draaien/Elles tournent
Cinema ZED-Vesalius, Vesaliusstraat 9C

maart

19u30

6

2019

FILM

On the basis of Sex (avant-première)
- met voorwoord door schepenen Lies Corneillie
en Denise Vandevoort
Cinema ZED en Dames Draaien/Elles tournent
Cinema ZED-Vesalius, Vesaliusstraat 9C
€ 8,5

www.cinemazed.be

maart
18u30-20u

2019

FILM

2019

GESPREK

VeelZIJdig: De mythe van
de monogame vrouw - Gesprek met
Selma Franssen en Ann-Marie Cordia

€9

www.cinemazed.be

20u

LEZING

Me too in de fifties - Robert Van Yper
(auteur van het standaardwerk Rock it)
Tweebronnen/de Bib, Rijschoolstraat 4
€5

leuven.bibliotheek.be

Hippo Gold, Parijsstraat 44

2
maart
2019

15u-19u

WAKE + ACADEMISCHE ZITTING

25 jaar vrouwen in het zwart

gratis

20u30-22u

19u

www.veelzijdig.be

THEATER

Modders - Cie Barbarie - 8-11 jaar

LEZING

30CC/Minnepoort, Dirk Boutslaan 62

VeelZIJdig: Liefde voor
gevorderden? - Alternatieve lezing over

intimiteit, genderidentiteit en seksuele diversiteit
na 50+ door Erika Frans

Vrouwen in het zwart / Stadhuis, Grote Markt

Swartehond, Joris Helleputteplein 1

gratis

gratis

www.veelzijdig.be

€ 10
20u

www.30CC.be
VOORSTELLING

Poetics, Beats & Jam:
Female edition
Burn & Urban Woorden / OPEK Rotonde, Vaartkom 4

DANSCAFÉ

20u

Female Fever
Labyrint / Café Rocco, Diestsesteenweg 24B
gratis beperkt

www.holibihuis.be

4
maart
18u-19u30

2019

GESPREK

VeelZIJdig: For his pleasure -

€3

GESPREK

Uitgelezen met journaliste
Anna Luyten - Gesprek met actrices Els

Dottermans en Katrien De Ruysscher over de
literaire actualiteit en boeken zoals Normale
mensen van Sally Rooney, Mijn jaar van rust en
kalmte van Ottessa Moshfegh en Drift van Bregje
Hofstede. Fenne Kuppens deelt haar boekentips.
Muziek in handen van Tessa Dixson. #LeuvenLeest

30CC en de Bib / Tweebronnen/auditorium,
Rijschoolstraat 4
€8

www.30CC.be

Gesprek over seks met Wim Slabbinck, Emilie
Daems en Yasmina El Messaoudi

7
maart

Swartehond, Joris Helleputteplein 1
gratis

www.veelzijdig.be

5
maart
18u-19u30

GESPREK

2019

VeelZIJdig: Bloed, zweet en
cellulitis - Gesprek over vrouwelijke

schoonheidsidealen met Murielle Scherre, Anaïs
van Ertvelde en Katrijn van Bouwel

18u-19u30

2019

GESPREK

VeelZIJdig: Als het pijn doet -

gesprek over pijn bij het vrijen met Ellen Laan
Swartehond, Joris Helleputteplein 1
gratis
20u

www.veelzijdig.be

Olijven moet je leren lezen -

Swartehond, Joris Helleputteplein 1
gratis

30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63
€ 14

20u-22u30

AVONDPROGRAMMA

Barbara Callewaert

Wereldcafé.Coop, Joris Helleputteplein 2
www.veelzijdig.be

maart
2019

#Gender
stad Leuven, KULeuven en 30CC /
30CC/Schouwburg, Bontgenotenlaan 21
€7

www.30CC.be

19u30

14
maart

FILM

Ondes de choc

2019

met inleiding van Dames Draaien/ Elles tournent
Cinema ZED en Dames Draaien/Elles tournent
Cinema ZED-Vesalius, Vesaliusstraat 9C
€9

www.cinemazed.be

DOCUMENTAIRE

Defiant Lives - Regisseur: Sarah Barton
DisABILITY Filmfestival /
Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1
gratis

www.disabilityfilmfestival.be

www.30CC.be

22

WORKSHOP

VeelZIJdig: Geil me met een
brief - Workshop rond erotisch schrijven door
gratis

20u

19u

VOORSTELLING

Poëzie, jazz en video door Ellen Deckwitz, Corrie
van Binsbergen en Martijn Grootendorst

www.veelzijdig.be

9

14u

FILM

Les Filles

maart
2019

- met inleiding en
nagesprek met regisseuse Feri Malek (Voertaal
Perzisch, vertaling in Nederlands en Engels)
Cinema ZED en Dames Draaien/Elles tournent
Cinema ZED-Vesalius, Vesaliusstraat 9C
€ 8,5

www.cinemazed.be

V.U.: Lies Corneillie, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

19u
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1 maart

Cinema ZED-Vesalius

19u30

inemazed.be

Tickets en info via www.c

Draaien/Elles tournent
Cinema Zed met Dames
Een samenwerking van
Felicity Jones, Armie
Regie: Mimi Leder / Cast:
Fictiefilm / 2019 / 2:00 /
/ Verenigde Staten
Hammer, Justin Theroux

voorstellingen
en lezingen
Me too in de fifties - Robert Van Yper
8 maart

20u

De Bib Leuven

Tickets en meer info via leuven.bibliotheek.be

Vrouwen in de rockbusiness, het is geen evident
verhaal. Elk decennium heeft
zijn door de industrie geprefabriceerde “poppem
iekes”. Maar vrouwen met
echte rock-uitstraling en credibility, die ook op term
ijn nog iets betekenen? Niet
zo veel, zelfs vandaag niet. Maar er valt toch wel
één en ander te ontdekken.
De grote bluesmadammen met soms straffe stan
dpunten. Sommige strijdbare
countryzangeressen. En al de tegenkanting die
ze kregen. Er was zelfs een
vrouwelijke Elvis. Maar hoe komt het dat we daar
vrijwel niets over horen? Robert
Van Yper (auteur van het standaardwerk Rock it)
komt het allemaal uit de doeken
doen in een met sociale duiding en veel muziekfra
gmenten geïllustreerde lezing.

Modders - Cie Barbarie
8 maart

19u

30CC/Minnepoort

8-11 jaar

Tickets en meer info via www.30CC.be

‘MODDERS’ is een absurde komische voorstelling
voor kinderen vanaf 8 jaar
waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee
van een moederhoofd en tot de
ontdekking komt dat die alleswetende heldin ook
maar een mens is. Want elke
moeder moddert maar wat aan. Och, tenslotte is
opvoeden nog altijd makkelijker
dan afvallen.

Poetics Beats and Jam: female edition
8 maart

20u

Rotonde OPEK

Meer info via https://www.facebook.com/even

ts/2006396702807998/

Voor wie het nog niet wist: THE FUTURE IS FEMM
E.
Daarom organiseren BURn Leuven en Urban Woo
rden/Artforum Vzw een
Poetics, Beats and Jam in het teken van dat toek
omstbeeld. Een avond vol
creatieve jonge dames die aan de hand van hun
kunst de wereld een boodschap
meegeven. Vrouwen die dansen, vrouwen die zinge
n, vrouwen die rappen en
vrouwen die dichten. Vrouwen die gewetens wille
n beminnen, vrouwen die vallen,
vrouwen die klimmen. LINE UP: BURn HIPHOP DANS
, BURn SINGERS, Rita Sousa,
Monica Kamara, Anysa, Cristina Sapalo.

#Gender
9 maart

20u

30CC/Schouwburg

Tickets en meer info via www.30CC.be

Wat betekent genderdiversiteit en -identiteit nu
echt? Mariame Keita,
VN ambassadeur Vlaamse jeugdraad 2018, selec
teerde voor #Gender een
aantal stevige Femtalks en creatieve interventies.
Petra De Sutter (UZGent)
heeft het over gender, equality & rights, Chaïma
Ahaddour (KU Leuven) over
genderidentiteit en moslimvrouwen en Bieke Purn
elle (RoSa vzw) vertelt ons
waarom feminisme goed is voor iedereen. Jad Zeito
uni (jongerenadviseur bij de
Vlaams Jeugdraad) brengt zijn 20 sterke vrouwen
naar voren. Lisette Ma Neza
(Belgische kampioen Poetry slam 2017) , Jan Mart
ens / GRIP & fABULEUS en Zem
(Gentse harpiste en singer-songwriter) tekenen
voor de creatieve interventies.
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25 jaar vrouwen in het zwart
2 maart

15-16u

Grote Markt

16-18u

stadhuis

extra stille wake 25 jaar vrouwen in het zwart

academische zitting

Al 25 jaar houdt de groep Vrouwen in het zwart wekelijks een stille wake voor het stadhuis van Leuven. Voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlog
militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld, en ter ondersteuning van vrouwen in oorlogssituaties.
Om 16u volgt een academische zitting in het stadhuis met verschillende nationale en internationale spreeksters.

