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De 45ste Vrouwendag strijkt neer in Antwerpen! Het evenement staat
in het teken van actuele feministische debatten: de veelheid aan
relaties en samenleefvormen, het werk dat vrouwen doen, het geweld
dat ze ervaren en hoe universeel dat al dan niet is.
Gastspreekster is de Nederlandse Philomena Essed, professor aan Antioch University
(V.S.) en activiste. Ze is een toonaangevende stem in het debat over discriminatie,
racisme en feminisme.

PROGRAMMA
Onthaal
Werkwinkels en lezing
Keynote door Philomena Essed
Debatteer mee:
– Hoe zie jij werk? Welke plaats neemt het in en mag het innemen?

13.00
13.30

– Geweld op vrouwen: een zaak van anderen of een zaak van ons allemaal?
– Manieren van liefhebben, opvoeden en samenleven

Slotmoment

17.00⤻18.30

Tien bekende en minder bekende vrouwen geven op verschillende
manieren aan wat feminisme voor hen betekent

Meer info over het programma vind je op www.vrouwendag.be

INKOM
5 euro

// 3 euro (werkzoekenden, studenten

en kleine inkomens)

// kinderen gratis

V.u. Els Flour, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel – vormgeving: Sara S’Jegers

PRAKTISCH
Iedereen, m, v, x, is van harte welkom
op 11 november in het Zuiderpershuis
in Antwerpen van 13u tot 19u.
Er is kinderopvang voorzien (3-12 jaar).

DE VROUWENDAG?
De Vrouwendag is een initiatief van
het VOK, in samenwerking met een
Antwerps platform van vrouwen- en
andere middenveldorganisaties.

MEER INFO
☎ 02 229 38 73

vrouwendag@amazone.be
www.vrouwendag.be

WEGBESCHRIJVING
Het Zuiderpershuis bevindt zich op de
Gedempte Zuiderdokken, op de hoek van de
Waalsekaai en de Timmerwerfstraat. Dat is
op wandelafstand van de Groenplaats en
het historisch centrum.
Het Zuiderpershuis is vlot bereikbaar met het
openbaar vervoer:
–– vanuit Antwerpen Centraal met bus 1 richting
Hemiksem / tram 12 richting Bolivarplaats
(halte Montigny) of met bus 34 richting Zuid
(halte Scheldestraat)
–– vanuit Antwerpen Berchem met bus 30 richting
Zuid (halte Waterpoort)
–– vanuit Antwerpen-Zuid met tram 4 en bus
180-183 / 291 / 295 richting centrum (halte
Museum)
Voor het Zuiderpershuis is er ruimschoots
parkeergelegenheid, dat ten dele gratis is. Meer
gratis parkeergelegenheid op de Scheldekaaien.

