OPENING
Een Vrouwendag over geluk
13.15 – 13.25 uur
Kelderzaal
We openen de Vrouwendag met een getuigenis over geluk, vertellen waarom we een
Vrouwendag over het thema organiseren en maken je wegwijs in het programma van de dag.

WORKSHOPS
Digital Storytelling: ‘Weg van Geluk,
ver weg zijn van daar waar je gelukkig was…’
13.30 – 15.00 uur
Vergaderzaal 2 (2de verdieping)
Zes vrouwen met een verschillende
socio-economische achtergrond, leeftijd,
etniciteit, seksuele voorkeur, met en zonder
een beperking… vertellen wat geluk voor
hen betekent. Doorheen de verhalen wordt
een rode draad geweven die de drempels
voor en hefbomen tot geluk in kaart brengt.
Regisseuse Elien Spillebeen bereidde de
getuigenissen voor met sociaal-cultureel
werkers. Het Gentse Victoria Deluxe staat
garant voor een kwaliteitsvolle productie
met respect voor de eigenheid van de
deelneemsters. Na de voorstelling vertellen
Elien Spillebeen en de deelneemsters
over hun traject, van het samenleggen van
ervaringen tot het bekomen van een digital
story.
ORGANISATIES
Victoria Deluxe vzw, Elien Spillebeen, vzw De Sloep,
inloopteam Kind en Preventie Gent en inloopteam
Reddie Teddy

programma

Op zoek naar geluk?
13.30 – 15.00 uur
Danslokaal 0 (gelijkvloers)
Migratie is vandaag niet weg te slaan uit
de actualiteit, maar is absoluut geen nieuw
fenomeen. Een groep Gentse vrouwen met
een migratie-achtergrond ging aan de slag
rond het thema migratie. Hoe hebben zij
dit proces ervaren? Wat dreef hen om naar
België te komen? Vonden ze hier het geluk
– en was dat waar ze naar op zoek waren?
Zouden ze opnieuw dezelfde stap zetten?
Kregen ze hier dezelfde kansen als in hun
thuisland of dwong hun migratie hen tot
bepaalde keuzes?
ORGANISATIE
In–Gent, ella vzw en Viejoteca Gent

Is het kerngezin de weg naar geluk?
13.30 – 15.00 uur
Leslokaal 2 (2de verdieping)
Het kerngezin – lees: een monogaam,
samenwonend (en liefst getrouwd)
heteroseksueel, vader, moeder en
hun kinderen – vormt een haast
onzichtbare norm in onze Westerse
maatschappij. Alternatieve relatie-,
gezins-, en samenleefvormen zoals nieuw
samengestelde of eenoudergezinnen,
samenhuizen, of polyamorie stellen dit
ideaalbeeld in vraag. In deze workshop
denken we na over de feministische
implicaties hiervan. We bekijken ook de rol
die het dominante Westerse geluksmodel
speelt in het verspreiden van het ideaal
van het traditioneel gezin en in de
onderdrukking van iedereen die dat ideaal
niet volgt.
ORGANISATIE
VOK

Panelgesprek #Racisme #Seksisme
13.30 – 15.00 uur
Danslokaal 1 (1ste verdieping)

programma
Jamila Channouf werkte samen met 12
andere auteurs mee aan "#Seksisme
Nee. Wij overdrijven niet" onder redactie
van Cathérine Ongenae. Jamila’s bijdrage
heeft de titel ‘Waar racisme, seksisme
en de realiteit van de straat elkaar
ontmoeten, voert een moslimmeisje haar
emancipatiestrijd’. Tijdens deze werkwinkel
brengt Jamila Channouf haar stuk uit
het boek. Feministe Bieke Purnelle van
Dewereldmorgen gaat er met haar over
in gesprek. Zeynep Balci van het platform
#DailyRacism verzorgt een inleiding en leidt
het gesprek in goede banen.
ORGANISATIE
De Gentse Lente en Platform #DailyRacism

Maakt seks gelukkig?
15.15 – 16.45 uur
Vergaderlokaal 2 (2de verdieping)
In de “Sunny side of seks” trok de
Nederlands documentairemaakster Sunny
Bergman de wereld rond om de beleving
van seksualiteit van vrouwen in beeld
te brengen. Ze botste op verrassende
denkbeelden die gangbare Westerse
ideeën over seksualiteit en lichamelijkheid
loswrikken. Het Belgische “Vuile lakens”
brengt podcasts die taboes over
vrouwelijke lichamelijkheid en seksualiteit
doorbreken. Op de Vrouwendag laten
we ons inspireren door een stukje
documentaire en podcast om het gesprek
aan te gaan over onze beleving van
seksualiteit. Dit is een intieme workshop

waarin we taboes niet uit de weg gaan
en ervaringen over de plezierige kant van
seksualiteit uitwisselen.
ORGANISATIE
AFAM, Vuile Lakens, In-Gent en VOK

Workshop enkel voor vrouwen

programma

Meisjes aan het woord over geluk
15.15 – 16.45 uur
Danslokaal 0 (gelijkvloers)
Kenniscentrum ella vzw en de
meisjeswerkingen van vzw Jong voegen hun
expertises samen en maakten een vorming
voor meisjes. Wat is geluk? Wat maakt jou
gelukkig? Kan je je eigen geluk bepalen?
Zijn de factoren voor geluk overal ter
wereld dezelfde? Dit zijn de vragen waarop
zij samen met de meisjes een antwoord
zoeken. Verder geven ze aan de hand van
theoretische kennis en weetjes een aantal
tips en tricks over geluk.
ORGANISATIE
vzw Jong en ella vzw

Wat mag geluk ons kosten?
15.15 – 16.45 uur
Leslokaal 2 (2de verdieping)
Maakt solidariteit gelukkig? In deze
werkwinkel kijken we over de grenzen
heen, zoomen we in op de mondiale
kledingindustrie en stellen we ons daar
vragen bij. Wat mag geluk ons kosten?
Stopt mijn drang naar geluk als ik het
ongeluk van een ander zie? Met Rachida
Aziz (Azira, My choice not yours), Annemie
Janssen (Wereldsolidariteit, voorheen
directeur Femma) en Ria van Heen
(Kiddybips). Inez Louwagie (Gent Fair Trade)
zal het gesprek in goede banen leiden.
ORGANISATIE
In-Gent, PAG, vzw Koza en Fair Trade Gent

programma

Geluksdans
15.15 – 16.45 uur
Danslokaal 1 (1ste verdieping)
Geluk zit in het creatief zijn, je goed voelen,
in je kunnen uitdrukken via al je zintuigen
en je hele lichaam. Of daar kan het toch
zitten.
De kunst van het dansen, improviseren
vanuit je gevoel, dat is wat je in de
workshop kan ervaren.
ORGANISATIE
In-Gent

SOFAGESPREK,
SPOKEN WORD
en SLOT
Anja Meulenbelt en Rachida Lamrabet over geluk,
met spoken word van Samira Saleh
17.00 – 18.30 uur
Kelderzaal
Anja Meulenbelt is Nederlands auteur van
vele boeken en een doorwinterde activiste.
Ze is al lange tijd feministe en zette zich
mettertijd ook in voor een veelkleurige
samenleving en de rechten van de
Palestijnen in Gaza. Het persoonlijke blijft
voor haar politiek.
Rachida Lamrabet, Vlaamse auteur met
Marokkaanse roots, debuteerde in 2007
met de roman “Vrouwland”, een verhaal
over jonge mensen die dromen van een
beter leven. Ze kreeg hiervoor in 2008
de debuutprijs van boek.be. Daarnaast
werkt ze als juriste bij het Interfederaal
Gelijkekansencentrum.

programma
VRT-journaliste Fatma Taspinar laat Anja en
Rachida aan het woord over geluk, zowel
vanuit een persoonlijk als een politiek
perspectief.

De 21-jarige slam poet Samira Saleh mengt
zich in het gesprek met ‘spoken word’. In
haar optreden doet ze geluk rijmen op alles
wat haar bezighoudt.
I.s.m. deBuren (in het kader van de reeks
‘who’s afraid of the F-word’) en Gelijke
Kansen Vlaanderen.

CONCERT
S.W.A.N.
20.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)
Turbinezaal
I.s.m. De Centrale
De zussen Léonie, Kapinga en Eva Gysel met Congolese wortels,
en Alê Oliveira met Braziliaanse roots, zijn vier fameuze frontvrouwen.
Samen met vier muzikanten vormen ze een wervelende
afropowertrash-space-sambaformatie.
S.W.A.N is net een familiefeestje - zussen, broer,
partners - én het recept voor een erg swingende set.
Kaarten aan de inkombalie 5 euro

Praktisch
INKOM
Het dagprogramma van deze Vrouwendag is gratis.
Het slotconcert is betalend, maar bezoek.st.ers van de Vrouwendag krijgen korting.
Kaarten zijn te koop aan 5 euro aan de inkombalie.
INFO
Voor meer info en met vragen kan je terecht
aan de VOK-stand in de inkomhal.
VESTIAIRE
Er is geen bewaakte vestiaire.
Je kan je jas wel gratis kwijt aan de kapstokken in de inkom.
CATERING
AFAM, Averroes vzw en Rwandese Diaspora
vergasten je op lekkers.
TOEGANKELIJKHEID
De 2de verdieping van de Centrale
is niet toegankelijk voor rolstoelgebruik.st.ers.
KINDERANIMATIE
Animatrices van vzw Jong staan tussen 13.00 en 18.30 uur klaar
in de gebouwen van In-Gent in de Kongostraat 42
om de jongsten (3-10 jaar) te vermaken (volg de wegwijzers “kinderopvang”).

