
Onsdag 25. maj

10.00 Åbningstale - Yildiz

Fællessang

Inuit, Køn og Afkolonisering / Sabaah
Vi har inviteret Michael Bro Inuit- & LGBTQIA+ forkæmper, til 
at dele perspektiver på køn, afkolonisering og oprindelige 
folk i et Inuit perspektiv. Vi skal snakke om, hvordan koloni-
seringen af Inuit Nunaat har udryddet ikke-binære køn og 
om, hvordan man beskytter kulturer uden at appropriere 
dem.

Kvinder er fremtidens islam / 
Sherin Khankan/Kvinderådet
Er du nysgerrig på at lære mere om islamisk feminisme? 
Så kom med til en samtale om islam og kvinderettigheder 
fortalt af kvinder ved Sherin Khankan. Disse kvinder er fremti-
dens islam og de kæmper for at udfordre patriarkatet og en 
voksende islamofobi.

Zonta & Gender equality - goalfive.org
Goalfive.org er en gratis online platform til undervisning 
om ligestilling udarbejdet af gymnasielærere til lærere på 
ungdomsuddannelser og folkeskolens udskolingsniveau.
Materialet indeholder tekster, videoer, opgaver, de-
batspørgsmål m.m. og kan bruges i enkelt fag eller på 
tværfaglige forløb.

Feministisk forsvar - Er der køn i krig? / Nyt Europa
I juni skal danskerne stemme om vi ønsker at tage et opgør 
med vores EU-forsvarsforbehold. En debat, der er blevet 
gjort højaktuel efter Ruslands invasion af Ukraine. Men har 
krigen også et kvindeligt ansigt? Og kan forsvarspolitik være 
feministisk? Vi tager debatten om forsvarsforbeholdet, køn 
og krig med politikere og eksperter.

Queer sex og samtykke / Sabaah
Hvordan ser samtykke og sex ud i en queer verden, med 
Grindr og cruising som bagtæppe? Hvad er moderne 
datingnormer for queers? Om kærlighed, fantasier, traumer 
og alt det sjove set med queer briller.

Bekæmpelse af vold mod kvinder 
– hvad kan EU gøre? / Greens/EFA Group
Hver 3. kvinde i EU har været udsat for fysisk eller psykisk 
vold. De dystre tal fik i marts endelig EU-Kommissionen til at 
fremlægge et forslag til en EU-lov, der skal løse problemet. 
Men hvad er vold mod kvinder, og hvorfor er kvinder særligt 
udsatte? Hvordan løser vi det? Og hvorfor på EU-niveau?

Sex og Samfund / Sex og Samfund
Alt for mange har svært ved at mærke, afkode og kommu-
nikere om egne og andres grænser og sikre sig samtykke 
-særligt i det seksuelle møde. Sex & Samfund laver et op-
lysningsevent om samtykke, myter og kommunikation for at 
inspirere jer til at reflektere over -og blive mere opmærksom-

me på samtykke og hinanden i hverdagen.

Hvordan bekæmper vi sexisme i gaming?
/ Institut for Menneskerettigheder
Sexisme går under radaren, når den rykker over spilskær-
men. Glemmer den gamle ligestillingskamp den nye digita-
le front, hvor kvinder dagligt bliver diskrimineret? Gaming er 
både problemt og løsningen. Kom med på en walkthrough 
igennem kampen på begge sider af skærmen.

Empowerment som vejen til integration / Blossom
En sanselig talk, hvor deltagerne vil opleve en stærk per-
sonlig fortælling fra en syrisk kvinde, der med ord og følelser 
viser, hvordan empowerment og frivillige fællesskaber har 
været en del af vejen til integration i Danmark. Talk’en byder 
også på et vidensoplæg samt en frivillig beretning.

Men and boys as partners in fighting SGBV – an experien-
ce from Ghana and Liberia / Oxfam IBIS
Join us for a talk about why and how men and boys need 
to join the fight against sexual and gender-based violence. 
Activists will share experiences from Ghana and Liberia on 
the role of men and boys in challenging and changing 
social norms, gender roles and traditional perceptions of 
masculinities.

Hvordan forebygger vi kvindedrab? / Danner
Partnerdrab udgør den største enkeltstående drabstype i 
Danmark. Den danske forebyggelsesindsats er betydeligt 
bagud sammenlignet med andre europæiske lande. Med 
et tværfagligt panel og internationale input diskuterer vi, 
hvilke konkrete tiltag der skal til, for at partnerdrab kan be-

kæmpes i Danmark. 
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Alle onlinearrangementer kan opleves via de enkelte 
Facebook-events eller på Zoom. Læs mere på 
www.talktown.dk el. i de enkelte begivenheder på Facebook

12.30 - 13.30

Råhuset
The Show Must go ON! / Helene Kvint
En personlig fortælling om hvordan  urimelige arbejdsvilkår 
og #metoo, sætter deres spor i kroppen, sten for sten, - og  
hvordan man som skuespiller og kvinde kan finde på at 
ignorere sygdom og  voldsomme smerter, fordi The show 
must go on! For alt i verden!

Filmvisning og debat / MIX CPH LGBTQ + Film Festival
Join MIX CPH LGBTQ+ Film Festival for an intimate evening of 
kinky queer porn, as we invite you for a special selection of 
films followed by a conversation on the meaning of good kink 
representation, pleasure, exploration and so much more.

15.30 - 16.30

17.00 - 18.00

Workshop

Performance

Panelsamtale

Debat

Talk
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Inspirational roundtable beginning with an
introduction to All women human rights &
Resistance / Wo-Mi Women Migrants
An interactive #resistance roundtable will spark a debate in 
blocks of interrogations. @Arts + Rights migrant space is a 
concept intertwined in Wo-Mi series of hybrid talks ”Amplify-
ing Women Migrants Voices - an exchange of experiences 
in which participants explore New Narratives from Art to 

reflect ways to re-signify and decolonize language

Hvordan udfordrer vi mandeidealer og 
maskulinitetsnormer i praksis? / Dare Gender
DareGender inviterer til en samtale om svære og 
sårbare emner. Sammen sætter vi fokus på reflekterende, 
udfordrende og personlige samtaler. Workshoppen er et 
eksempel på, hvordan DareGender arbejder med at invol-
vere og engagere mænd i samtaler om køn og ligestilling i 
praksis og er åben for alle køn.

Hvordan skaber vi et inkluderende og mangfoldigt 
teknologi-miljø? / IDA Design & Innovation
Teknologi får i stigende grad indflydelse på vores hverdag 
og samfund, og det er derfor afgørende at vi har et 
mangfoldigt tech-miljø. Vær med, når vi debatterer hvilke 
strukturer der skal nedbrydes og hvilke bias der skal gøres 
op med, hvis vi vil skabe et inkluderende tech-miljø med 
plads til alle.
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Sabaah

14:30 - 15.30

15.00 - 16.00

13:00 - 14.00

Gentænk udvikling – et kritisk feministisk syn på 
udvikling og andre veje til at skabe social forandring - 
de-colonizing language / Wo-Mi Women Migrants
At skabe udvikling i andre lande er en central del af 
Danmarks nationale selvforståelse. Selve begrebet og 
udviklingsprojekterne har ændret sig over tid. Men der er 
stadig en kolonial arv at spore, der opretholder asymmetri-
ske magtrelationer og eurocentriske forståelser af ligestilling 

mellem køn.

Prevention of femicide is possible! / 
Kvinfo og Oxfam IBIS
Denmark will soon have its first national action plan against 
femicide and partner killings. This event explores how poli-
cies proven effective in reducing the prevalence of partner 
killings in other European countries can inspire action in the 

Danish context.

Feminist Peace: An activist journey / Feministisk 
Netværk: Kvinderådet, LGBT+ Danmark, 
MS ActionAid og Sex & Samfund og WILPF
Defenders of feminist peace will take the floor; dive into 
the history of feminist calls for peace and human security; 
point to the role of women and LGBTIQ+ groups in conflict 
resolution, lasting peace, and human security; while chal-
lenging concepts of militarized foreign- and security policy.

Gevinsten ved frivilligdrevne forløb for kvinder i social 
udsathed / Blossom
En erfaringsbaseret talk om den positive effekt af frivillig-
drevne “safe spaces” kun for kvinder og hvad det betyder 
for kvinder i social udsathed at møde frivillige med et per-
sonligt engagement. Perspektivering til hvordan civilsamfun-
dets indsatser er et vigtigt supplement til offentlige tilbud.

19:30 - 20.30

18.00 - 19.00
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Hvorfor tjener kvinder op til 20 procent mindre end 
mænd - indenfor sammenlignelige fag?
/ Dansk Sygeplejeråd
Hvorfor tjener kvindefag i det offentlige op til 20 procent 
mindre end mænd? Hvad betyder det for fremtidens 
velfærden, at omsorgsfag værdisættes lavt? Vi mangler 
allerede sygeplejersker, pædagoger, sosu’er osv. Lønstruktur-
komiteen skal analysere løn-forskellene – vil det hjælpe?

Krænket. Sådan taler man med hvide cis-kønnede 
mænd / Fahads Forsamlingshus - en del af FOF 
København
Hvordan har man de svære samtaler om identitetspolitik 
med sin svigerfar, onkel eller svoger? Vi skal tale dialogkaffe, 
udmattelse og killjoys med tegner og filminstruktør Anders 
Morgenthaler, slowfashiondesigner og aktivist Sadaf Hayat 
og feminist, Skuespiller og manuskriptforfatter Amelia Hoy og 
diversitets- og inklusionsrådgiver Marie Valentin Beck. Vært 
Fahad Saeed.

18.30 - 19.30

20.00 - 21.30

Seksuel vold som et våben i krig: En talk med Merete 
Engell fra Læger uden Grænser / Læger uden Grænser 
(MSF)
Seksuel vold bruges målrettet i krige og konflikter som en 
strategi til at nedbryde familie- og samfundsstrukturer. 
Merete Engell har som udsendt sygeplejerske for Læger 
uden Grænser oplevet grusomhederne bag seksuel vold 
og vil fortælle om organisationens indsatser for ofre for 

seksuel vold.

”Om at være tyk” / Maj Hedegaard Heiselberg
”Om at være tyk” er en performance, som blander poesi, 
aktivisme og forskning. Det er en performance, som skal 
åbne op for en samtale om og refleksion over, hvad det vil 
sige at leve i og med en tyk krop. Vores performance slutter 
med en debat med refleksioner fra publikum.

11.30 - 12.30

13:30 - 14.30

17.00 - 18.00

SabaahForsamlingshuset - Livestream

16.00 - 17.30
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12.00 - 13.00 Kropskøn / Gazart
- en levende skulptur i en leg med krop og køn. En danser i et 

fabulerende kostume og en guitarists improviserende toner, 

skaber en levende skulptur, der forvandler kønnede stereotyper. 

I konstant foranderlighed udfordrer og former de hvad vi ser.

Hvordan Man Ændrer Verden (I Små Bidder) / Feminisme 
for børn

Fællessang/Roskilde Festival Højskole 

Fortælling om udstilling MUXE - Shazia Khan / K.Vinder 
Fond

Peech Bingo / Peech

How can we create art that is truly diverse and inclusive? 
/ OperArkitekterne
How can we create art that is truly diverse and inclusive? 
OperArkitekterne works to develop the classical opera genre 
to become a diverse and more contemporary art form. 
We invite everyone within or outside the arts to a debate on 
how we can work collectively to create safer spaces with 
opportunities to take part on equal terms.

Debat om vold mod oprindelige folks kvinder / IWGIA 
International Work Group for Indigenous Affairs
Debatten vil synliggøre og informere om den vold, som 
oprindelige folks kvinder oplever. Vi vil især sætte fokus på 
at undersøge hvilke globale tendenser vi ser i forhold til vold 
mod oprindelige folks kvinder, og hvorfor oprindelige folks 
kvinder er mere udsatte for vold end andre.

Hidden Voices Podcast listening - A Global Queer Volunte-
ers initiative / Global Queer Volunteers of LGBT+ Denmark
Join us in a relaxed space to listen to life stories and talks 
from queer migrants and activists. Our podcast Hidden 
Voices aims to provide a safe platform for the LGBTIQ+ 
international community to share stories, discuss issues, 
create awareness and promote activist work.

Croquis / Roskilde Festival Højskole
Et sårbart, ærligt og kropsneutralt rum. Et rum hvor der er plads til 
at være i sin krop og se en krop og hvor kroppen kan få lov til at 
være “god nok”. Mens der tegnes, vil der være en samtale om 
samfundsmæssige kropsidealer, om forskellige kroppe, uperfekte 
kroppe, marginaliserede kroppe. Hvad er kropspositivitet og krops-
neutralitet?  Kan en krop bare være en krop?

Dagbogsskolen / Dagbogsskolen x Ruby Gamache
Skriver du dagbog? Hvad bruger du den til? Vi vil inspirere til 
at bruge dagbogen kunstnerisk og helende. Julie Thalund og 
Camilla Bang (Aka Tigermor) fra Ruby Gamache spiller dag-
bogskoncert baseret på den reumertnominerede forestilling 
TYK. Efterfølgende er der workshop ved Dagbogsskolen.

13.30 - 14.30

11.30 - 13.00

15.00 - 16.00

16.30 - 17.30

18.00 - 19.30

13.30 - 15.00

16.00

19.00 - 20.00

Udendørsscenen

Råhuset

10.00 - 11.00

11.30 - 13.30

14.00 - 15.00

15.30 - 16.30

17.00 - 18.00

Decolonizing Aid: What is the place of global 
feminist solidarity? / Kvinderådet, Tadwein, 
Globalt Fokus, ATHENA Network
There has, in the past few years, been calls for a radical 
shift in how international aid and development cooperation 
are configured. At this event, the panel will explore how 
feminist networks globally can work together to decolonize 
aid, while prioritizing collective care and reclaiming global 
sisterhood.

Vækstlaget - Nyt fra Kønsforskningen / KVINFO
På ”Vækstlaget” bliver nye specialer og ph.d afhandlinger 
inden for køn og mangfoldighed præsenteret. Så hvis du 
er nysgerrig på, hvad der rører sig inden for vækstlaget af 
dansk kønsforskning, så kom og hør fire nyudklækkede kan-
didater og ph.d.’er fortælle om deres kønsfaglige projekter.

Demokratisk iværksætteri og kvindelige 
rollemodeller. / Kooperationen
Hvordan ser en iværksætter ud? Vi inviterer til samtale om, 
hvad demokratisk iværksætteri er og bryder med stere-
otype forestillinger som især kvindelige og minoriserede 
iværksættere møder. Panelet vil dele erfaringer og komme 
med konkrete råd til, hvordan man starter en demokrati-

skejet virksomhed.

The Sex Talk Arabic / The Sex Talk and The 
Women´s Council Denmark
Fatma Ibrahim will talk about the ongoing and rising sexual 
rights revolution led by Arab women in several parts of 
the MENA region. What are the mission and goals of the 
movement, what are the tools used to achieve these goals, 
and what is the challenges faced by the women leading 

the movement.

Giftige maskulinitetsnormer set i et politisk perspektiv - 
hvem har et ansvar og hvad kan vi gøre? / Frie Grønne 
- Danmarks nye venstrefløjsparti
Hvad har maskulinitet med krænkelser at gøre? Og hvad 
kan vi gøre ved det? Vi ved allerede nu, mellemrum) 
at bestemte opfattelser af maskulinitet, såkaldt 
giftig maskulinitet, kan føre til og legitimere grænseoverskri-
dende adfærd og vold. Lad os bringe maskulinitetsopfattel-
ser ind i den politiske debat sammen!

Forsamlingshuset - Livestream
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Råhuset
TALK TOWN HANG OUT
Kom til Talk Town hang out og afslut en spændende dag på 
bedste maner. Efter dagens debatter, talks og andet er af-
sluttet, inviterer Talk Town til hygge og god stemning i Råhuset. 
Her vil der være noget musik på anlægget og personale 
i baren. Der vil være rig mulighed for at tale om dagens 
events eller få en almen sludder og holde humøret højt.

20.00 - 24.00

Talk

16.30 - 17.00
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Sabaah
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14.00 - 15.00 Feminist economics: how intersectionality can help 
us understand the labour market, undervalued work, 
and create a feminist notion of value. / Rethinking 
Economics Danmark
In this talk, Riya Raphael, postdoctoral fellow at Lund Univer-
sity’s Department of Gender Studies, offers her insights on 
how an intersectional feminist perspective on the economy 
can help us understand the labour market, undervalued 

work, and to create a feminist notion of value.

Feminist Principles of the Internet – how do we turn 
these into practice? / Globalt Fokus
In this event, international experts on gender and digital 
rights introduce the audience to the Feminist Principles 
of the Internet, and discuss ways in which we can ensure 
a digital space that is accessible and safe to all people 
and enables struggles for realization of human rights and 

feminist liberation.

Kom med Nour og Nora til Bryllup/ Camilla Kaj
Højtlæsning af Camilla Kaj fra Bogen ’Nour og Nora skal til 
bryllup. Derefter skal børnene (med forældre) være kreative 

og skabe deres egen familie-uro. 

Feministisk organisering under pres i Tyrkiet og Kurdi-
stan / Enhedslisten
Hvordan fremmer vi kvinders rolle i politiske  partier og 
støtter den demokratiske  udvikling? Enhedslisten vil invitere 
sin tyrkiske/kurdiske partner HDP på besøg til Talk Town for at  
deltage i en talk om, hvordan de progressivt  har arbejdet 
med inklusion af kvinder i  politik i et hårdt presset demokra-
tisk  landskab i Tyrkiet. Der vil være fokus på  udfordringer, 
men også erfaringer og mulige  løsninger.

Ligestilling af køn fra et minoritetetnisk perspektiv / 
Mino Ung København
En vigtig del af nøglen til ligestilling i vores hverdag, er net-
op ligestilling på arbejdsmarkedet. Uligheden ses stadig, og 
vi ønsker derfor at italesætte problematikken ved at komme 
ind på uligheden mellem køn, baggrund og kultur.

10.00 - 11.00

16.30 - 18.00

18.30 - 19.30

15.30 - 16.30

TEM
A

Onkel Dannys Plads 
1700 København V

Scener
Forsamlingshuset (Livestream)
Råhuset
Sabaah (begrænset adgang, trapper)
Udendørsscenen

Online
Alle onlinearrangementer kan opleves via de enkelte 
Facebook-events eller på Zoom. Læs mere på 
www.talktown.dk el. i de enkelte begivenheder på Facebook

Workshop

Performance

Panelsamtale

Debat

Sang/Koncert

LO
C

A
TIO

N
S

SC
EN

ER

Talk

Muxe af Shazia Khan / K.Vinder Fonden
”For mig er dét at være Muxe, en dualitet mellem
de to køn, feminin og maskulin.” I det sydlige Mexico har 
Zapotec - folk en ældgammel tradition for et 3. køn, kaldet 
Muxe. Fotograf Shazia Khan har portrætteret Muxe - kulturen 
og ladet hver Muxe fortælle sin egen historie.

Rituals Of Resonance – The poetic porn chapter/
Elisabeth Victoria Friis og Rita Blue Biza. 
Rituals of Resonance er titlen på et længerevarende kreativt 
samarbejde mellem fotograferne Elisabeth Victoria Friis og 
Rita Blue Biza.  Titlen refererer til et særligt rum, hvor i vi kan 
udforske det sårbare, det skamfulde, det humoristiske og 
det voldsomme. Gennem fotografi, video og performance 
undersøger de resonans, som det bevægelige sted, hvorfra 
consent udspringer.

Blåstrømper, rødstrømper og netstrømper - byvan-
dring  /Fruentimmerture.dk
En byvandring om kvindeforhold og kvinder i København,  
fra tidlig middelalder over reformationen i 1536 til 1870´s 
blåstrømper, 1970´s rødstrømper og nutidens nyfeminister-
ne. Kvinde kend din historie og mærk historiens vingesus.

Andet der kan opleves
Hele 
festivalen

D. 27. kl. 
12.00 - 13.30

Start: Bispe-
torvet overfor 
Vor Frue Kirke.
Varighed ca. 
70 min.

D. 26 - 28. 
maj. Mon-
day Studio 
- Matthæ-
usgade 
21, 1666 
Køben-
havn



Fredag 27. maj

11.00 Tale fra en ung / Vallekilde Højskole

Tale fra en ung / Vallekilde Højskole

Tale fra en ung / Vallekilde Højskole

Tale fra en ung / Vallekilde Højskole

Tale fra en ung / Vallekilde Højskole

Fællessang / Vallekilde Højskole

Red Van

Feminist research and activism in Egypt 
/ Kvinderådet og NASIM
NASIM and The Women ́s Council Denmark present a 
conversation on feminist research and activism in Egypt, with 
Amel Fahmy and Jihan Zakarriya. The talk will include discus-
sions on MeToo, gender-based violence and how feminist 
activism has changed over the past few years.

Viften i hånden giver håb til Irakiske kvindekamp for 
eksistens og ligestilling / Den Irakiske Kvinde Liga
Vi præsenterer en vifte af forskellige sager af kvindekamp i 
Irak. Kampen for deres eksistens, for deres banale rettigheder 
og ligestilling. Irakiske kvinder håber på støtte og solidaritet fra 
omverden. Publikum får lov til at blade i viften og vælge en 
af sagerne. Panelet fortæller om sagernes fakta og svare på 
spørgsmål.

DJ workshop / Female Future Sounds
Drømmer du om at lære at DJ’e i er safer space sammen 
med andre kvinder og kønsminoriteter? Så kom til DJ Workshop 
med Future Female Sounds med DJ instruktør AVIAJA som 
guider dig sikkert igennem basic mixing, herunder playliste 
opbygning, beatmatching, effekter og lær at mixe på klub DJ 
udstyr. Tilmelding via Facebook begivenhed

Feministisk design – en inspirerende samtalesalon/ NORM
NORM har inviteret et stærkt panel af feministiske kollegaer 
(TBA), som på hver deres måde interesserer sig for, beskæf-
tiger sig med eller udtrykker sig gennem feministisk design. 
Samtalen vil være fyldt med udvalgte design eksempler og 
snak om hvordan verden kan designes mere feministisk.

Musikbranchen indefra: the new generation is diverse/ 
Female Future Sounds
Mød de som sætter retning og skaber forandring: Future 
Female Sounds, Women in Live Music og Beats by Girlz (TBC). 
Musikbranchen er under forandring og selvom der fortsat er 
store skævvridninger og uligheder, sætter vi i denne samtale 
fokus på nogle af de som går forrest og revolutionerer musik-
branchen indefra.

Feminist economy - a conversation with Silvia Federici 
and Emma Holten / Kvinderådet
Feminist thinkers from two generations dive into the ideas 
underpinning feminist economy: What are the feminist 
alternatives to our current economic systems? And how 
do we center care, ecosystems and sustainability in our 
societies faced with intersecting climate-, economic- and 
health crisis?

My body still belongs to me / Forlaget Cobolt
Sofie Riise Nors talks to Dasa Hink (Hinterhof – Mit liv som do-
minatrix) about sex work as an accepted and meaningful 
occupation. Sex workers are stigmatized and victimized, 
and it is a rarity to hear their side of the story. Dasa Hinks 
offers a new perspective on the matter.

Diskrimination i nattelivet / Mino Ung København
I denne paneldebat stiller vi skarpt på diskrimination i 
nattelivet fra et intersektionelt perspektiv. Samtalen kommer 
til at rumme personlige beretninger med perspektiver fra 
et bredt panel. Herved kommer der forslag til løsninger, og 
hvad der er brug for at komme problemet til livs i nattelivet.
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16.00 - 17.30

16.00 - 24.00

17.30 -18.15

18.15 -19.00
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17.00 - 18.00 Kvinders modstand mod sexisme, overgreb og part-
nervold / Chris Poole
På dette online arrangement præsenterer vi et udvalg af 
de oplevelser kvinder har doneret til projektet Kvinder gør 
modstand! Vi fortæller om tankerne bag og om hvorfor 
forståelsen af kvinders modstand skal udvides, nuanceres 
og synliggøres. Se mere og donere din beretning på kvin-
dergørmodstand.dk.

Muxe af Shazia Khan / K.Vinder Fonden
”For mig er dét at være Muxe, en dualitet mellem
de to køn, feminin og maskulin.” I det sydlige Mexico har 
Zapotec - folk en ældgammel tradition for et 3. køn, kaldet 
Muxe. Fotograf Shazia Khan har portrætteret Muxe - kulturen 
og ladet hver Muxe fortælle sin egen historie.

Rituals Of Resonance – The poetic porn chapter/
Elisabeth Victoria Friis og Rita Blue Biza. 
Rituals of Resonance er titlen på et længerevarende kreativt 
samarbejde mellem fotograferne Elisabeth Victoria Friis og 
Rita Blue Biza.  Titlen refererer til et særligt rum, hvor i vi kan 
udforske det sårbare, det skamfulde, det humoristiske og 
det voldsomme. Gennem fotografi, video og performance 
undersøger de resonans, som det bevægelige sted, hvorfra 
consent udspringer.

Blåstrømper, rødstrømper og netstrømper - byvan-
dring  /Fruentimmerture.dk
En byvandring om kvindeforhold og kvinder i København,  
fra tidlig middelalder over reformationen i 1536 til 1870´s 
blåstrømper, 1970´s rødstrømper og nutidens nyfeminister-
ne. Kvinde kend din historie og mærk historiens vingesus.

Online Program

Andet der kan opleves
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Hele 
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Bystanderworkshop - Everyday Sexism Fighter
Har du mod på at få og dele gode idéer til at bekæmpe 
sexisme på nettet og IRL? Har du hørt om at være en aktiv 
bystander, men ved ikke helt om det er dig, eller hvad det 
konkret betyder? Så kom til Everyday Sexism Project Dan-
marks workshop og tag første skridt til at blive en Everyday 
Sexism Fighter.

Sabaahs Talk Town Lounge / Sabaah

Reception

Digtoplæsning v. Elias Sadaq, Eric Maganga & Yaqub Abdi

Open poetry Mic

Musik, drinks, hangout & dans

14.00 - 15.30

D. 27. kl. 
12.00 - 13.30

Start: Bispe-
torvet overfor 
Vor Frue Kirke.
Varighed ca. 
70 min.
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11.00 - 12.00
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Sabaah

Omsogsrevolution og mandefrigørelse / 
Dansk Mandesamfund og Emma Holten
Kampen for højere værdisættelse af omsorgsarbejde er 
ikke kun en kvindekamp. Kønsstereotyper står i vejen for 
mænds adgang til at give og modtage omsorg og er en 
barriere for ligeværdigt forældreskab, sunde venskaber og 
frit uddannelsesvalg. Så hvordan får vi mændene med i 
omsorgsrevolutionen?

Hvorfor er klimaretfærdighed så vigtigt? / Global 
Aktion
Hvordan afspejler klimakrisen globale og kønnede magts-
trukturer? Hvorfor har vi brug for klimaretfærdighed og 
madsuverænitet? Hvad betyder det at sætte kvinder og 
Benyt Words optælling af tegn, eller brug oprindelige folk i 
centrum for klimahandling?
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