Sinds 1910 wordt jaarlijks op 8 maart de Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag, die
onder impuls van de Duitse socialiste Clara Zetkin werd opgeroepen, had als doel het naar voren
brengen van gemeenschappelijke strijdpunten en internationaal aandacht vragen voor de vele
vormen van discriminatie, misbruik en geweld die vrouwen overal ter wereld nog altijd
ondergaan.
Wereldwijd komen jaarlijks vrouwen bij elkaar in solidariteit en strijdbaarheid. Ze blikken terug
op een traditie van strijd door vrouwen en mannen voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en
betere arbeidsvoorwaarden.
Dit jaar organiseert de stad Antwerpen in samenwerking met haar verschillende partners
opnieuw de Internationale Vrouwendag te Antwerpen.
De vrouwendag kreeg dit jaar de titel “Vrouwelijk meervoud” en belicht de vrouw in al haar
facetten.

Provinciehuis
9 – 13 uur

Workshops, infostands en animatie

Praktisch
Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Info: Lieve van Roey - 03 240 53 83 - lieve.vanroey@admin.provant.be
Te bereiken met tram 2,7, 15 en bus 17, 22, 25, 26, 27, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 297

Atlas
14 uur

Verwelkoming

14.15 uur

Feestelijke opening van de tentoonstellingen “Vrouwelijk meervoud / Féminin
pluriel” en “Vrouwen in kleur” door Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van
gelijke kansen, & Monica De Coninck, schepen voor sociale zaken van de stad
Antwerpen en OCMW-voorzitter

15 uur

Debat
Open gesprek over de tentoonstelling “Vrouwelijk meervoud”

17 uur

Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, verzorgd door IVCA

Praktisch
Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.
Op 5 minuten wandelen van het Centraal station.
Te bereiken met tram 11 (halte Ommeganckstraat); tram 10, 24 (halte Kerkstraat);
bus 21, 23, 242, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 423, 427, 429 (halte Kerkstraat)

Zuiderpershuis
20.30 uur

Indische dansvoorstelling Monisa Nayak

Praktisch
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen – tel. 03 248 70 77
info@zuiderpershuis.be
Te bereiken met tram 4, 8 en bus 6, 22, 23, 25, 26, 34, 291, 293, 295

Dit initiatief komt er dankzij de samenwerking
van verschillende partners:
De dienst emancipatie van de stad Antwerpen
bestaat al 15 jaar met als doel gelijke kansen
te scheppen voor elke bewoner in Antwerpen.
Hij werd opgericht onder impuls van toenmalig staatssecretaris voor Maatschappelijke
Emancipatie Miet Smet, die alle gemeenten en
steden de verplichting oplegde een emancipatiebeleid te voeren. In al die jaren heeft de
dienst emancipatie veel kunnen realiseren,
waaronder verschillende publicaties (zie
www.antwerpen.be). Ook in de toekomst
werkt de dienst verder aan het creëren van
gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
• Dienst emancipatie
Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
tel. : 03 227 71 52
emancipatie@stad.antwerpen.be
Flora is een netwerk van organisaties die zich
inzetten voor de socio-professionele inschakeling van laaggeschoolde vrouwen. In een geest
van solidariteit, pluralisme en federalisme,
werkt Flora aan het verstevigen van de band
met en tussen deze vrouwen, op zoek naar een
waardige plaats in de samenleving en vraagt
Flora aandacht voor hun problematiek.
Vormingplus Antwerpen helpt mensen hun leven zinvoller te organiseren door het opzetten
van educatieve activiteiten en aangepaste of
afgestemde vormingen. Het is hun bedoeling
dat iedereen beter kan participeren en zich
inzetten in de samenleving met respect voor
ieders eigenheid. Dit geeft een inspirerende
impuls aan het vormingswerk. Alle volwassenen kunnen zo toegang krijgen tot vorming en
zich uitgedaagd voelen om eraan deel te nemen, vooral ook zij die minder kansen kregen.
YWCA - Antwerpen vzw is een pluralistische
organisatie van en voor vrouwen van alle
nationaliteiten, leeftijden, overtuigingen en
culturen.

“Vrouwelijk
meervoud”

Diversiteit – de wereld in één huis – maakt
onze rijkdom. IVCA – Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen – is het huis van YWCAAntwerpen, waar vormings-, ontmoetings- en
sensibiliseringsactiviteiten voor en door vrouwelijke nieuwkomers worden georganiseerd.
De organisatie is in hartje Antwerpen gevestigd sinds 1919 en maakt deel uit van World
YWCA, een internationale vrouwenorganisatie
actief in meer dan 100 landen.
• IWCA – Antwerpen, tel. 03 238 16 93
info@antwerpen.ywca.be
www.antwerpen.ywca.be
Armoedecel stad Antwerpen
Armoede is meer dan een gebrek aan middelen. Het gaat om vormen van uitsluiting
op verschillende domeinen: inkomen, arbeid,
huisvesting, onderwijs, gezondheid, cultuur,
politiek. De stedelijke armoedecel gaat binnen
al deze domeinen op zoek naar de knelpunten
die aan de basis liggen van de uitsluiting en
naar mogelijkheden om deze structureel te
bestrijden. Ze richt zich naar verschillende beleidsniveaus binnen de stad, en werkt samen
met stedelijke diensten, het OCMW en andere
dienstverlenende instanties.
Door de dialoog met verenigingen waar armen
het woord nemen, en de vele vrijwilligersorganisaties, houdt ze de vinger aan de armoedepols.
De armoedecel biedt een vormingspakket aan
over armoede en organiseert samen met het
Antwerps Platform Generatiearmen jaarlijks
de Antwerpse dag van verzet tegen extreme
armoede en uitsluiting.
• Stedelijke armoedecel
Van Immerseelstraat 11-23
2018 Antwerpen
tel.: 03 222 36 75 en 03 222 37 22
armoedecel@stad.antwerpen.be
Wereldculturencentrum Zuiderpershuis
• Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14
2000 Antwerpen, tel. 03 248 70 77
info@zuiderpershuis.be
www.zuiderpershuis.be

Over participatie en uitsluiting,
werk en welzijn,
democratie en gemeenschap,
diversiteit en multiculturaliteit

www.antwerpen.be

03 227 71 52
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Tentoonstelling “Vrouwelijk meervoud / Féminin pluriel”

Workshops “Vrouwelijk meervoud / Féminin pluriel”

Van 8 tot en met 28 maart 2007 kan u in Atlas de tentoonstelling “Vrouwelijk meervoud /
Féminin pluriel” bezichtigen. Deze tentoonstelling staat onder het meterschap van Prinses
Mathilde. Openingsuren: ma-vrij: 9 - 17 uur en di: 9 - 19 uur
400 laaggeschoolde vrouwen uit heel België werkten gedurende twee jaar samen aan een
tentoonstelling met getuigenissen, kortfilms en beeldende kunst. Met verf en penseel, video,
textiel, pen en papier zochten ze een manier om hun leefwereld bekend te maken bij een
groot publiek en tegelijk een debat en reflectie over zaken als participatie en uitsluiting, werk
en welzijn, democratie en gemeenschap, diversiteit en multiculturaliteit aan te wakkeren.
Deze tentoonstelling werd ontwikkeld door Flora, www.florainfo.be. Dit is een nationaal netwerk
van organisaties die ijveren voor de verbetering van de sociale en professionele inschakeling van
kansarme (vaak laaggeschoolde) vrouwen. De tentoonstelling zal gedurende 2007 in heel België
te zien zijn.
Via de tentoonstelling willen deze vrouwen tonen wie ze zijn, waar ze leven, wat hen bezighoudt
en drijft. Het zijn stuk voor stuk unieke getuigenissen van vrouwen wiens verhaal zo weinig
gehoord wordt. Samen met Jan Vromman (begeleidend kunstenaar) willen ze via dit project letterlijk de publieke ruimte innemen en tonen dat ook zij mensen met talenten zijn. Aan de expo is een
inhoudelijk programma gekoppeld. Surf zeker eens naar de website waar het programma
(tot 28 maart) en een voorsmaakje van de expo te zien is!
http://www.florainfo.be/expo.html.
Een verruimende kijk verzekerd!

Tentoonstelling “Vrouwen in kleur”
Van 8 maart tot 18 mei 2007 loopt in Atlas ook de tentoonstelling ‘Vrouwen in kleur’, twaalf
prachtige groepsportretten van vrouwen, gemaakt door fotograaf Hans Roels in opdracht van de
Vlaamse minister van Gelijke Kansen. Bij de foto’s horen verhalen en getuigenissen van de
gefotografeerde vrouwen, over thema’s als opvoeding, onderwijs, werk, migratie, seksualiteit,
beeldvorming, hoofddoek, enzovoort. In 2006 verscheen ‘Vrouwen in kleur’ in kalendervorm.
Nu wordt er ook een tentoonstelling van gemaakt. Ze is voor het eerst te zien in Atlas, naar
aanleiding van de internationale vrouwendag.

Van 8 tot en met 28 maart 2007 nodigt de stad Antwerpen uw vereniging, werking of belangengroep uit voor een van de gratis workshops, gekoppeld aan een bezoek aan de tentoonstelling
“Vrouwelijk meervoud / Féminin pluriel”. Het thema “Vrouwen en participatie” staat daarbij
centraal.
Deze workshops worden verzorgd door Vormingplus en gaan op aanvraag door in Atlas
(op weekdagen van 13 tot 16.30 uur), voor groepen van max. 15 personen.
Inschrijven kan bij Vormingplus Antwerpen – tel. 03 230 03 33 - Kristina Embregts*.
(* Reserveer snel want er kan maar een beperkt aantal
workshops worden gegeven in de voornoemde periode.)

Workshops:
1. TEKORTEN EN TALENTEN
Inzicht krijgen in uw eigen mogelijkheden
Hoe kan u werken aan uw zwakkere punten?
Uw sociale vaardigheden verbeteren, hoe doet u dat?
Werken aan uw zelfbeeld en persoonlijkheid.
Richting geven aan uw toekomst.
Een duwtje in de rug voor uzelf, met steun van de groep en de begeleid(st)er

| Optreden Zuiderpershuis |
De Internationale Vrouwendag in Antwerpen wordt
feestelijk afgesloten in het Zuiderpershuis.
Om 20.30 uur begint daar een spetterende dans
voorstelling van de Indische Monisa Nayak.
Monisa Nayak is een jonge kathakdanseres, die
beschouwd wordt als één van de grootsten van haar
generatie. Kathak is de klassieke dansstijl uit NoordIndia, waarvan invloeden terug te vinden zijn in de
flamencodans. Deze dansvorm bestaat uit gestileerde
gebaren en dynamisch voetenwerk, dat extra in de verf
wordt gezet door het dragen van enkelbelletjes. Monisa
Nayak begon te dansen toen ze zeven jaar oud was. Ze
beheerst deze danstechniek dan ook als geen ander met
haar perfecte ritmische voetenwerk, haar wervelende
pirouettes en haar oog voor detail. Naast zang wordt ze
begeleid op typisch Indische instrumenten zoals pakhawaj (drum), sarangi en harmonium.

2. DEBAT OVER DE TENTOONSTELLING
Open gesprek o.l.v. een moderator over de opbouw, zeggingskracht en getuigenissen. Kortom: de
interpretatie en evaluatie van de tentoonstelling ‘Vrouwelijk meervoud’ in groepsverband.
3. REFLECTEREND SCHRIJVEN
Soms hebt u behoefte om de dingen in uw leven op een rijtje te zetten. Al schrijvende kan u
orde op zaken stellen. Alle mogelijke aspecten van het leven komen aan bod. We schrijven over
gebeurtenissen, invloeden, personen en dromen. U probeert verschillende vormen van schrijven
uit: feitelijk schrijven, in briefvorm, dialogen, associatief en automatisch schrijven. Het gaat om
het plezier van het schrijven en om al schrijvende uzelf en uw omgeving te herontdekken.
4. ZELFZORG
De kracht van persoonlijke groei. Als duizenden anderen van u houden, maar u houdt niet van
uzelf, zal andermans liefde nooit volstaan. Het boek ‘Zelfzorg’ van Buelens en Vermeiren begint
met dit citaat. Mensen zorgen dikwijls goed voor anderen, maar verwaarlozen zichzelf. Wanneer
leeft u psychisch gezond? Zelfzorg betekent uzelf het recht geven om te bestaan. Naast zelfkennis hebt u ook eigenwaarde nodig. Hoe geeft u richting aan uw toekomst? Hoe verwent u uzelf?
Welke illusies laat u beter los?
5. MACHTSWIJZER
U maakt kennis met de subtiele werking van opvattingen over mannen en vrouwen en hoe die
doorwerken in machtsbronnen, machtsposities. U leert machtstechnieken en – mechanismen
herkennen aan de hand van concrete cases. Tenslotte leert u omgaan met verschillende vormen
van machtsmisbruik en hoe deze te doorbreken.
Deze vorming maakt u krachtiger om voluit deel te nemen en gewaardeerd te worden in het
verenigingsleven, op het werk, in vergaderingen, politiek.

| Kalender |
Andere activiteiten in Atlas in de week van 8 maart:
- Vrijdag 2 maart om 14 uur: vertoning van de film ‘Verdwaalde gezichten’ van
Yeter Akin en Seren Dalkiran, met een nabespreking door de maaksters. ‘Verdwaalde gezichten’ is een documentaire over vrouwen in Zuidoost-Turkije die vechten
tegen vrouwonvriendelijke tradities. Een organisatie van het Forum van Vlaamse
Vrouwen (www.vlaamsevrouwen.org) i.s.m. de stichting Verdwaalde Gezichten
(www.verdwaaldegezichten.nl)
- Zondag 11 maart van 11 tot 17 uur: ontmoetingsdag voor vrouwen en hun partners in een biculturele relatie. Met film, theater en workshops. Een organisatie
van KAV Kleur-rijk i.s.m. VOEM. Meer info: cil.vanostaeyen@kav.be

