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EDITO
De vrouwen die verkozen
werden om de Week van de
Rechten van de Vrouw 2018
een gezicht te geven, werden
elkeen geconfronteerd met
de thematiek dat wij dit jaar
wensen aan te kaarten:
meervoudige discriminaties.
Frida Kahlo, Malala, Rosa
Parks en alle anderen, hebben
op hun manier gestreden
tegen discriminaties die zich
opstapelen en met elkaar
interageren.
Dit jaar hebben wij ervoor
gekozen om erop te wijzen dat
discriminaties waarmee een
persoon geconfronteerd wordt
op verschillende gronden gebaseerd kunnen zijn. Deze discriminatie kan op elk moment,
eender waar en in om het even
welke situatie plaatsvinden.
Met andere woorden kan een
persoon tegelijkertijd gediscrimineerd worden vanwege
zijn of haar afkomst maar ook
vanwege zijn of haar leeftijd en
gender. Dit is waar meervoudige discriminatie om gaat: een
dubbele, drievoudige of zelfs
viervoudige last!
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In heel wat situaties zijn
vrouwen het slachtoffer van
deze meervoudige discriminaties. Aan discriminaties op basis
van gender, worden discriminaties op basis van afkomst,
sociale positie of inkomst
toegevoegd. Jammer genoeg
zijn vrouwen dagelijks als
eerste slachtoffer van
intimidatie en discriminaties.
Discriminaties zijn een onrecht
en dienen dagelijks bestreden
te worden. Meer dan enkel via
wetten, ordonnanties en
decreten, dient het grote
publiek hierrond gesensibiliseerd te worden. U zal
kunnen opmerken doorheen
de volgende pagina’s van deze
brochure dat, dankzij de inzet
van de verenigingen, ook dit
jaar het programma weer
veelbelovend is! Aan de
hand van tentoonstellingen,
debatten, conferenties en
filmprojecties wensen wij de
problematiek van meervoudige
discriminaties in het bijzonder
in vraag te stellen. Opdat wij
morgen in een steeds meer
open en verdraagzame samenleving kunnen wakker worden.
Wij kijken ernaar uit om u op
onze activiteiten te verwelkomen en wensen u een bijzondere week van de rechten van
de vrouw 2018 toe!
Mohamed Ouriaghli
Schepen van Gelijke Kansen

2018
UITWISSELINGSNAMIDDAG

CONFERENTIE

« Wat is
discriminatie ? »

« Geweld
ten aanzien
van vrouwen
met een
handicap :
een specifieke
situatie. »

Door het Buurthuis Millennium
Het Buurthuis Millennium nodigt u
uit voor een uitwisselingsnamiddag
van algemene sensibilisatie rond
discriminatie.
Het concept van discriminatie zal
diepgaand bestudeerd worden
door middel van een introductie
rond intersectionaliteit en een reeks
concrete voorbeelden.
De uitwisselingsnamiddag zal
afgesloten worden door een uitwisselingsmoment met het publiek.
Wanneer : Maandag 5 maart om 14u
Waar : Buurthuis Millennium
Antwerpsesteenweg 150 A
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via +32 2 203 05 56 of info@lmdq.be
of ter plaatse.

FRIDA KAHLO (1907-1954)
Mexicaanse schilderes en
autodidact. Getroffen door polio
en bovendien slachtoffer van
een zwaar bus ongeval,
besloot zij reeds zeer jong
niet als de andere Mexicaanse
vrouwen te willen zijn. Zij
was een sterke, vrije en
gepassioneerde vrouw
die vooral door haar
zelfportretten gekend
werd.

Meer info :
+32 2 203 05 56 of info@lmdq.be

Door de vzw Persephone
Persephone plaveit sinds 1995
de weg van stereotypen naar
volwaardig burgerschap, specifiek
voor vrouwen met een handicap.
Aanvankelijk in Vlaanderen, nu voor
het eerst in Brussel. 3 x groot nieuws:
ons tweede boek over
(preventie van) geweld is net
vertaald in het Frans; wij geven
een demo zelfverdediging in
samenwerking met Garance;
ons pionierswerk rond geweld
krijgt opvolging in Vlaanderen,
in Brussel én in Wallonië.
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FILM & DEBAT

« Verkrachting,

van geweldpleging

tot misdrijf. »

Door Tels Quels asbl
In 1974 werden twee jonge
Belgische toeristen door drie
mannen aangevallen en verkracht
op de dijken van Marseille.
Gedurende vier jaar hebben deze
twee jonge vrouwen samen met hun
advocaten, onder wie Gisèle Halimi,
gevochten om hun belagers voor het
hof van assisen van Aix en Provence
te slepen. Een televisiefilm van
Alain Tasma, België, 2017, 87min. De
voorstelling zal gevolgd worden door
een debat rond de thematiek.

Wanneer: Maandag 5 maart om 14u
Waar: Militiezaal Stahuis
Brussel – Grote Markt
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via info@persephonevzw.org

Wanneer : Maandag 5 maart om 19u
Waar : In de Lollepot zaal van Rainbowhouse - Lollepotstraat 3
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via www.telsquels.be

Meer info :
Mevrouw Ria Van Meenen
+32 3 322 46 40
of info@persephonevzw.org
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Meer info :
Mevrouw Abad Gamallo
+32 2 512 45 87 of
annabelle.abadgamallo@telsquels.be

FILM

« Hidden
figures. »
Door Soroptimist International
clubs Brussel, de vzw Doyen en de
vzw Brussel-Zavel
Het uitzonderlijke lot van drie
afro-Amerikaanse wetenschapsters
die er mede voor gezorgd hebben
dat de VS voorspong kon nemen
in het veroveren van de ruimte
door John Glenn als eerste mens
een baan rond de aarde te laten
vliegen.
Hun verhaal is echter lang op de
achtergrond gebleven mede doordat
zij in de schaduw van hun mannelijke
collega’s werden gehouden en in
een land leefden waar sterke
ongelijkheden heersten.
In samenwerking met de vzw
Brussel-Zavel – Originele versie met
Franstalige en Nederlandstalige
ondertiteling.
Wanneer : Dinsdag 5 maart om
19u30
Waar : Gothische Zaal in
het Stadhuis van Brussel
Grote Markt – 1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via +32 486 30 99 10
of mmormal@gmail.com
Meer info : Mevrouw Marguerite
Mormal +32 486 30 99 10
of mmormal@gmail.com

201
ANIMATIE & DEBAT

CONCERT

« Studente.n.s uit
alfaklassen en
meervoudige
discriminaties. »

« Opening van
Lesborama*,
Filmfestival over
lesbische, biseksuele en transgenderpersonen
en feministen. »

Door het Buurthuis Millennium
Animatie en debat in alfaklassen :
uitwisselingen rond
discriminaties op basis
van gender, afkomst en taal.
Wanneer : Dinsdag 6 maart om 10u
Waar : Buurthuis Millennium
Antwerpsesteenweg 150 A
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via +32 2 203 05 56 of
info@lmdq.be of ter plaatse.
Meer info : +32 2 203 05 56 of
info@lmdq.be

Door de vzw Rainbowhouse
Lesborama* is een filmfestival rond
lesbische, biseksuele en transgenderpersonen die pleit voor
de emancipatie van vrouwen,
esbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen en is dit jaar
aan zijn 4de editie toe.
De avond zal worden ingezet met
de vernissage van de
fototentoonstelling van Charlene le
Du (Parijs): «F=GMm/d² - Afstand die
de twee massa’s M en m van elkaar
verwijdert en die zich aantrekken”,
gevolgd door een concert van het
muzikale duo Bäkonør. Alle films
worden in het vervolg van dit
programma weergegeven.
Wanneer : Dinsdag 6 maart om 19u
Waar : RainbowHouse Brussels/bar
Kolenmarkt 42 -1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via +32 2 268 33 29 of
info@lmdq.be of ter plaatse.
Meer Info : +32 2 503 59 90
of delphine@rainbowhouse.be

2018
DISCUSSIEAVOND
& CONCERT

« Hoe reageren
ten aanzien
van verbale
agressie ? »
gevolgd door
« Discriminaties
in de toegang tot
huisvesting. »
Door het Buurthuis Nachtegaal
Het Buurthuis Nachtegaal nodigt
u uit om deel te nemen aan twee
thematische workshops.
De eerste workshop is erop gericht u
praktische tips aan te bieden om te
leren omgaan met verbale agressie.
De tweede workshop betreft de
toegang tot huisvesting en meervoudige discriminaties die in dit kader
bestaan.
Wanneer : Woensdag 7 maar om 9u
Waar : Buurthuis Nachtegaal
Nachtegaalsweg 18/20
1120 Brussel
Reservatie verplicht en gratis via
+32 2 268 33 29 of info@lmdq.be
of ter plaatse.
Meer info : +32 2 268 33 29
of info@lmdq.be

« Feminismen en de
veelvoudigheid van
onderdrukkingssystemen, standpunten
van verschillende
generaties. »
Door AWSA-Be, vzw Arab Women’s
Solidarity Association-Belgium
Voorstelling van ons intergenerationeel ontmoetingsproject en
reflectie/debat rond de kwestie
van intersectioneel feminisme : hoe
kan men een gemeenschappelijke
basis bedenken voor feministische
bewegingen rekening houdende
met de complexiteit en onderlinge
interactie van onderdrukkingssystemen ?
Fatima-Ezzahra Benomar, activiste
en medeoprichtster van de vereniging “Les efFRONTé-e-s welke
opgericht werd om seksisme tegen
te gaan, zal de conferentie bijwonen.
Wanneer : Woensdag 7 maart om
18u30
Waar : KVS – barzaal op het 5de
verdiep - Arduinkaai 7 - 1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via awsabe@gmail.com
Meer info : +32 2 229 38 63
www.awsa.be
of www.facebook.com/awsabe
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ROSA PARKS (1913-2005)
Emblematische, afro-Amerikaanse figuur
binnen de strijd tegen de rassensegregatie in
de VS. Zij werd opgepakt omdat zij weigerde
haar plaats in de bus af te staan en wordt
door het Amerikaanse Congres
beschouwd als de moeder van de
burgerrechten.

WORKSHOPS
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2018
FILM/LESBORAMA*

CONFERENTIE EN DEBAT

« La Belle
Saison. »

« Vrouwen en
doofheid :
hoe beleven
van Catherine zij hun zwangerschap ? »
Corsini
Door de vzw Rainbowhouse
Lesborama* is een filmfestival
rond lesbische, biseksuele en
transgenderpersonen die pleit
voor de emancipatie van vrouwen,
lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen en is dit
jaar aan zijn 4de editie toe.
Deze dramatische komedie verhaalt
de liefdesrelatie tussen een boerin
en een lerares, tevens feministische
activiste, in het Frankrijk van de jaren
70.
Wanneer : Woensdag 7 maart om
19u
Waar : RainbowHouse Brussels
Zaal Lollepot – Lollepotstraat 3
1000 Brussel
Inkom : 3 € (ticket voor drankje
van 2 € inbegrepen)
Meer info : +32 2 503 59 90
of info@rainbowhouse.be

Door de Franstalige Federatie voor
Doven in België (Fédération
Francophone des Sourds de
Belgique asbl)
Moeder worden is een belangrijke gebeurtenis in het leven van
een vrouw. Maar hoe verloopt dit
wanneer men doof is?
Hoe kan de relatie tussen de arts
en de patiënte opgebouwd worden
wanneer de communicatie stroef
loopt? Of wanneer het doof zijn twee
realiteiten met zich meebrengt:
enerzijds de handicap en anderzijds de eigen identiteit, een andere
cultuur? Wij trachten samen met
onze sprekers antwoorden op deze
vragen aan te reiken.
Wanneer : Woensdag 7 maart om
19u
Waar : Cinéma GALERIES
Koninginnegalerij 26
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via de website www.ffsb.be
Meer info : +32 2 644 69 01
of info@ffsb.be
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2018
FILM & DEBAT

WORKSHOP

« La couleur des

« Leeftijd-

sentiments. » en gendergeDoor het Buurthuis Washuis
Het Buurthuis Washuis nodigt u
uit om deel te nemen aan de
projectie van de film: « La couleur
des sentiments » van Tate Taylor
(2011).
Deze projectie zal vervolgd worden
door een debat in kleine groepen
rond thema’s die tijdens de film
aangekaart worden (promotie van
de rechten van de vrouw, culturele
verschillen, rassensegregatie,…).
Een lunch/buffet zal u ter afsluiting
aangeboden worden.
Wanneer :
Donderdag 8 maart om 9u
Waar : Buurthuis Washuis
Wasserijstraat 1
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via +32 2 546 22 82
of info@lmdq.be
of ter plaatse

bonden discriminaties.»

Door het Buurthuis Millennium
Het Buurthuis Millennium nodigt u
uit om samen uit te wisselen rond
discriminaties die gelinkt zijn aan
leeftijd en gender en die elkaar
kunnen versterken. Het publiek
zal aangezet worden om eigen
ervaringen in dit kader te delen.
Wanneer : Donderdag
8 maart om 14u
Waar : Buurthuis Millennium
Antwerpsesteenweg 150 A
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis via
+32 2 203 05 56
of info@lmdq.be
of ter plaatse

Meer info :
+32 2 546 22 82
of info@lmdq.be

Week van de Rechten van de Vrouw • 11

Meer info : +32 2 203 05 56
of info@lmdq.be

201
RONDE TAFEL

FILM & DISCUSSIE

«Migranten –
Jonge vrouwen en
vrouwen op
leeftijd? Welke
leeftijd en welke
discriminatie ?»

« Mes chères
études. »

Door de vzw Arthis
Het Belgo-Roumeense Huis, Arthis,
stelt jaarlijks een programma voor
rond de Internationale Dag voor de
Rechten van de Vrouw.
Alle activiteiten zijn erop gericht
vrouwen te zegevieren in hun diversiteit, talent, moed en intelligentie.
Dit jaar stelt Arthis op 8 maart een
ronde tafel voor rond de kwestie van
dubbele discriminatie obv gender en
leeftijd.

MALALA YOUSUFZAI
(1997-…)
Als Pakistaanse militante
voor de rechten van de
vrouw staat zij symbool
voor de strijd voor onderwijs
van meisjes. In 2012 werd zij
het slachtoffer van een
aanslag. Zij ontving de
Nobelprijs twee jaar
later.

Wanneer : Donderdag 8 maart
om 18u Waar : Vzw Arthis
Vlaamsesteenweg 33
1000 Brussel
Meer info : +32 2 511 34 20
of info@arthis.org

Door de vzw isala
In september vorig jaar werden
Brusselse studentes via
reclameboodschappen
aangezet om « sugar daddies »
te ontmoeten om « hun
levensstijl te verbeteren ».
De vzw isala nodigt u uit om
samen na te denken over deze
vorm van prostitutie die tot op
heden weinig gekend is aan de hand
van de film van Emmanuelle Bercot
die Laura heeft gevolgd in haar
levensweg vol armoede en
seksisme. Een film- en discussieavond in samenwerking met
Elles tournent, de CFFB en
Soroptimist International Belgium.
Wanneer : Donderdag 8 maart
om 18h45
Waar : Cinéma GALERIES
Koninginnegalerij 26
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via isalaasbl@gmail.com
Meer info : isalaasbl@gmail.com
of www.isalaasbl.be
of Facebook : isala asbl
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FILM/LESBORAMA*

« Lesborama*. »

van Nathalie
Magnan
(30min 1995).
Door de vzw Rainbowhouse
Lesborama* is een filmfestival rond
lesbische, biseksuele en
transgenderpersonen die pleit
voor de emancipatie van vrouwen,
lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen en is dit jaar
aan zijn 4de editie toe.
Het programma draait rond
een intersectionele visie
welke dimensies van gender,
seksuele geaardheid maar ook
afkomst, klasse,… in rekening brengt
Wanneer : Donderdag 8 maart
om 19u
Waar : Ecole de Recherche
Graphique - Edelknaapstraat 87
1050 Elsene
Inkom : 3 € (ticket voor drankje
van 2 € inbegrepen)
Meer info : +32 2 503 59 90
of info@rainbowhouse.be

Week van de Rechten van de Vrouw • 13

REPORTAGE & DEBAT

VOORSTELLING

« Vrouw
zijn :
met of
zonder... »

« Vrouwen
in de bloemen
zetten. »
Intergenerationele en interculturele voorstelling
Door de vzw Arthis

De vzw Gehandicapten en
Solidariteit stelt samen met het
Buurthuis Nachtegaal een vidéo
reportage, een fototentoonstelling
en een reportage voor welke erop
gericht zijn het leven van negen
vrouwen, elkeen met verschillende
levensverhalen, toe te lichten.
Deze vrouwen leven met één of
meerdere handicaps en vertellen
ons wat meer over hun leven, hun
sterktes en zwaktes, hindernissen en
ambities,… De reportage zal vervolgd
worden door een debat met het
publiek.
Wanneer : Vrijdag 9 maart om 17u30
Waar : Socialistische Mutualiteit van
Brabant - Zuidstraat 111
(ingang Gootstraat) - 1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis via
+32 2 546 15 44
of aurore.rossi@fmsb.be

Het Belgo-Roumeense Huis, Arthis,
stelt jaarlijks een programma voor
rond de Internationale Dag voor de
Rechten van de Vrouw.
Alle activiteiten zijn erop gericht
vrouwen te zegevieren in hun
diversiteit, talent, moed en intelligentie. Dit jaar stelt Arthis op 9 maart
een spektakel voor dat artiesten
van alle leeftijden en culturele
afkomsten samenbrengt.
Wanneer : Vrijdag 9 maart
om 19u
Waar : vzw Arthis
Vlaamsesteenweg 33
1000 Brussel
Reservatie verplicht
en gratis
via +32 2 511 34 20
of info@arthis.org
Meer info :
+32 2 511 34 20
of info@arthis.org

Meer info : +32 2 546 15 44
of +32 2 546 14 42
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NAOMI PARKER FRALEY (1921-2018)
Amerikaanse arbeidster in de wapenindustrie
tijdens de Tweede Wereldoorlog die als model
diende om “Rosie de riveter”, patriottisch
symbool die later het icoon werd van de
feministische strijd, te illustreren.

Door de vzw Gehandicapten en
Solidariteit

THEATERVOORSTELLING

FILM/LESBORAMA*

« Dans les
yeux du Ciel. »
van Rachid Benzine

« Her Story. »
van Sydney
Freeland

Door het theatergezelschap « Les
Voisins du dessous. »

(6 x 8min - 2016)

Ten tijde van revoluties binnen de
Arabische wereld, trekt een vrouw
wereldwijd de aandacht. Zij wordt
getekend door pijnlijke herinneringen, gevechten, hoop, vooruitgang
en tegenspoed in de samenleving.
Dans les yeux du Ciel verdiept
zich in het universum van
een prostituee die haar verhaal
vertelt in het daglicht van deze
historische context, een populaire
revolutie middenin de
Arabische lente.
Wanneer : Vrijdag 9 maart
Waar : Espace Magh
Priemstraat 17
1000 Brussel
Reservatie verplicht en gratis
via www.espacemagh.be
of +32 2 274 05 22

« Cerveaux
Mouillés d’Orages. »

van Karine
Lhémon
(1h16 - 2016)

Door de vzw Rainbowhouse
Lesborama* is een filmfestival rond
lesbische, biseksuele en
transgenderpersonen die pleit
voor de emancipatie van vrouwen,
lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen en is dit jaar
aan zijn 4de editie toe.
Het programma draait rond
een intersectionele visie
welke dimensies van gender,
seksuele geaardheid maar ook
afkomst, klasse,… in rekening brengt

Meer info :
Tickets en toegang :
+32 2 274 05 22
of info@espacemagh.be
Betreffende de voorstelling :
lesvoisins.org/dans-les-yeux-duciel/

Wanneer : Vrijdag 9 maart
om 19u en 21u
Waar : RainbowHouse Brussels
Zaal Lollepot – Lollepotstraat 3
1000 Brussel
Inkom : 3 € (ticket voor drankje
van 2 € inbegrepen).
Meer info : +32 2 503 59 90
of info@rainbowhouse.be
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2018
VORMING

FILM/LESBORAMA*

« Vrouw,
echtgenote
en moeder
zijn binnen
een context
van migratie. »

« Moon Inside You.»
van Diana Fabianova

Door de vzw Familles du Monde
Deze vorming is erop gericht (niet-)
europese vrouwen en gezinnen
middelen aan te reiken om
zelfstandiger te kunnen zijn in
hun eigen ontwikkeling en welzijn.
Het einddoel is om deelnemers voor
te bereiden op het burgerschap
en de interculturele dialoog tussen
jongeren, gezinnen, organisaties,
scholen en overheden om te sensibiliseren rond sociale constructies
met het oog op het nastreven van
een inclusievere samenleving binnen
de nieuwe migratiecontext en in het
daglicht van het VII Internationale
Congres rond Migratie.
Wanneer : Zaterdag 10 maart om 15u
Waar : De Markten
Oude Graanmarktstraat 5
1000 Brussel
Meer info : +32 496 70 49 19
of famido-asbl@hotmail.com

(1h17 - 2009)

« No Gravity - Les
métiers ont-ils
un sexe? »
van Silvia Casalino
(59min - 2015)

« About Ray. »
van Gaby Dellal
(1h28 - 2015)
Door de vzw Rainbowhouse
Lesborama* is een filmfestival rond
lesbische, biseksuele en
transgenderpersonen die pleit
voor de emancipatie van vrouwen,
lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen en is dit jaar
aan zijn 4de editie toe.
Het programma draait rond
een intersectionele visie
welke dimensies van gender,
seksuele geaardheid maar ook
afkomst, klasse,… in rekening brengt
Wanneer : Zaterdag 10 maart
om 16u , 18u en 20u
Waar : RainbowHouse Brussels
Zaal Lollepot – Lollepotstraat 3
1000 Brussel
Inkom : 3 € (ticket voor drankje
van 2 € inbegrepen).
Meer info : +32 2 503 59 90
of info@rainbowhouse.be
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CLOSING PARTY

« Slot van

Lesborama*,
Filmfestival rond
lesbische,
biseksuele en
transgenderpersonen. »

Door de vzw Rainbowhouse

Het Festival wordt afgesloten door
een feestelijke avondactiviteit.
Wanneer : Zaterdag 10 maart
om 22u
Waar : Smouss
Kolenmarktstraat 112
1000 Brussel
Inkom : 7 € ter plaatse.
Meer info : +32 2 503 59 90
of info@rainbowhouse.be

Week van de Rechten van de Vrouw • 17

SIMONE VEIL (1927-2017)
Vrouw met Franse nationaliteit die uit de kampen van
Auschwitz kon ontkomen. In 1974 werd zij Minister van
Volksgezondheid en slaagde erin een wet goed te
laten keuren inzake het decriminaliseren van abortus.
Zij werd vervolgens een icoon in de strijd tegen de
discriminatie van vrouwen in Frankrijk.

Lesborama* is een filmfestival rond
lesbische, biseksuele en
transgenderpersonen die pleit
voor de emancipatie van vrouwen,
lesbiennes, biseksuele en
transgenderpersonen en is dit jaar
aan zijn 4de editie toe.

201
RONDREIZEND THEATER

« Wij zijn…,

een vrouw, zwart,
moslim en
gehandicapt. »

THEATER

Door de vzw Artistes de
l’éducation
De theatervoorstelling « Wij zijn…,
een vrouw, zwart, moslim en gehandicapt » zal worden
ingeleid door een sociaal
experiment in metro’s en
metrostations in samenwerking
met onze acteurs en actrices.
De reizigers zullen aan een unieke,
artistieke prestatie kunnen
deelnemen. In samenwerking met
de vzw Déclick.
Wanneer : Zondag 11 maart
vanaf 10u
Waar : Metro’s en metrostations
in de Stad Brussel
Meer info : +32 486 36 27 20 of
artistesdeleducation@outlook.com

Door Maison de la Création –
Cultureel centrum Brussel-Noord
Creatie van het collectief “Les
Dévoyées”. Drie jonge vrouwen
verdiepen zich in de ouderdom: de
“Dévoyées”, zij die de boodschap
van oude geesten een stem geven.
Een hommage aan zij die ons voorbij
gaan, een reis die de tijd en de
sporen die deze in ons achterlaat
bevraagd. Een voorstelling die de
kwetsbaarheid, de schoonheid van
het dagdagelijkse en het lichamelijke
aankaart.
Wanneer : Zondag 11 maart om 15u
Waar : Maison de la Création
MC BOCKSTAEL
Emile Bockstaellaan 246A
1020 Brussel
Inkom : Reservatie verplicht en gratis
via +32 2 424 16 00 of
accueil@maisondelacreation.org
Meer info :
www.maisondelacreation.org
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JEANNEKE-PIS (1985-…)
Belgische fontein welke als equivalent
van Manneken-Pis werd ontworpen. Zij
werd in 1985 bedacht door een restaurateur die de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen nastreefde en werd in 1987
geïnaugureerd.

poseervooreen
sharingbox
van de Ladies First campagne van
5 t.e.m. 11 maart 2018 op de volgende plaatsen
Cabaret Mademoiselle Kolenmarkt 53 in 1000 Brussel
Ebrius Rouppeplein 6 in 1000 Brussel
Kumiko Aalststraat 7 in 1000 Brussel
L’Atelier en Ville Hoogstraat 64 in 1000 Brusse
Loft Naamsestraat 51 in 1000 Brussel
Théâtre de Poche Gymnasiumweg 1A in 1000 Brussel
Kinepolis Eeuwfeestlaan 20 in 1020 Brussel
Theatre des Martyrs Martelaarsplein 22 in 1000 Brussel
Mcdonald docks Lambermontlaan 1 in 1000 Brussel
You Night Club Duquesnoystraat 18 in 1000 BBrussel
Maar ook….
Muntplein woensdag 28 februari namiddag van 14u tot 16u.
Administratief centrum van de Stad Brussel van 1 t.e.m. 8 maart 2018

Op initiatief van Schepen van Gelijke Kansen
VU : Mohamed Ouriaghli – Emile Jacqmainlaan 1, 1000 Brussel
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