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PROGRAM FEMI FESTIVAL 2019

TIL VENSTRE

3. SAL

FREDAG TEMA: KROPSPOSITIVISME
17.00-17.30:
17.30-18.00: PINK MOON
20.00-21.00:
ALLE HAR RET TIL ET
BESKRIVELSER
AF
WORKSHOPS,
DEBAT
OG
FOREDRAG
ÅBNINGSTALE & FERNISERING
GODT SEXLIV
KONCERT

:
BORGMESTER PETER RAHBÆK JUEL OG FORKVINDE ASJA KARKOV.
FERNISERING:FEMALE BEAUTY AF MATHILDE GRAFSTRÖM

19.00-20.00: KROPSBEHÅRING I ET
KULTURELT PERSPEKTIV
FOREDRAG: EKATERINA ANDERSEN

17.30-22.00: BOOB T-SHIRT

19.00-20.00: FILM OM KVINDER

WORKSHOP: PRIS: 50 KR. FOR EN T-SHIRT MED PRINT

FOREDRAG: JOSEFINE NYBY – SEXOLOG

20.00-21.00:
FOREDRAG: LIVET SOM INTERKØNNET

20.00-24.00: O/RIOH + VAKT
KONCERTER: RØDE HIMMEL

24.00-?:AFTERPARTY: BOOGIE DANCE CAFÉ

INTERSEX DANMARK

BIOGRAF: ODENSE FILMVÆRKSTED

LØRDAG TEMA: FN VERDENSMÅL NR. 5- LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
11.00-12.00: KVINDER, KØN OG
KLASSEKAMP V. ANNA WOLF

13.00-14.00: FILM OM KVINDER
BIOGRAF: ODENSE FILMVÆRKSTED

FOREDRAG: INTERNATIONALE SOCIALISTER

13.00-14.00: NATASHA AL HARIRI OG
KEFA ABU RAS TALK

11.00-16.00: FEMI-ALFABETET
WORKSHOP: ANJA RAAGAARD – UNGDOMSHUSET

12.00-13.00: SASSY SELKIES (SE)
KONCERT

KONCERT: IDA KUDO OG ANNA ROEMER MED ELEVER

WORKSHOP: VICTORIA VELASQUEZ

METTE FREDSTED GRAM – THE CLUBHOUSE

12.00-16.00: KROP SOM KANVAS
WORKSHOP: MATHILDE FRIIS

17.00-18.00: KØN, MAGT OG
PRIVILEGIER NORMKRITIK: FYNSKE FEMINISTER

15.00-16.00: KVINDEROLLER I
TYRKISKE FILM

19.00-20.00: DJ MALIKA MAHMOUD
19.50-20.00: TRIBAL FUSION
BELLYDANCE DANSEOPVISNING: KENZI

FOREDRAG: CEREN SAHAN

14.00-15.00: PIGEBEAT

14.00-15.00: KVINDEKAMP I
NICARAGUA

12.00-16.00:
LASERSKÆRERWORKSHOP

15.00-16.00: VERDENSMÅLENE OG
FEMINISME OPLÆG: NIKLAS RENDBOE, FN-FORBUNDET FYN

16.00-17.00: DARYA AVSAR
FOREDRAG

20.00-21.00: KILLJ KONCERT

16.00-17.00: UKULELEHANNE
KONCERT

17.00-18.00: KØNSBASERET VOLD I
FLYGTNINGEKRISEN

14.00-15.00: OFF
BIOGRAF

15.00-16.00: ÅBEN SCENE

21.00-??: AFTERPARTY GENERATOR
SPRING PARTY
MED BL.A. IDA KUDO OG RAVI KUMA - SEEBLADSGADE 1, HAL C

FOREDRAG:LAMPRINI JENSEN

SØNDAG TEMA: LIGESTILLING I FAMILIEN
10.00-12.00:
STRIKKEWORKSHOP
ASJA KARKOV

10.00-12.00: WORKSHOP
HÅRDEKORATION
ZULHUMAR JENSEN

10.30-11.00: BØRNEYOGA
WORKSHOP
PIA MARIA NIELSEN

11.00-12.00: SCHULTZ &
SARBO

12.00-14.00: SLYNGEWORKSHOP

HELLE FRA KRAMMEBARN.DK

12.00-13.00: BIOGRAF: OFF

BØRNEVENLIG KONCERT

12.00-13.00: SKAL MÆND
SELV HAVE LOV TIL AT VÆLGE
OM DE VIL HOLDE BARSEL? –

13.00-14.00: FEMI QUIZ

12.00-14.00: SKRIVEWORKSHOP JO HERMANN

LIV NAVNTOFT HENNINGSEN

FOREDRAG: EKATERINA ANDERSEN

VANESSA ALEXANDRA

13.00-14.00: FOREDRAG: LIV
– MOR – FEMINISME

PRAKTISK INFO
ADRESSE
Ungdomshuset
Nørregade 60
5000 Odense C
Tlf. 63756820
E-mail: mnh@odense.dk

PRISER
Partout billet: 125 kr.
Partout + Generator: 160 kr.
Endagsbillet fredag: 50 kr.
Endagsbillet lørdag: 75 kr.
Endagsbillet lørdag + Generator:110 kr.
Endagsbillet søndag inklusiv vegansk
brunch: 75 kr.
Køb billet på www.femifestival.dk
Børn på 0-12 år gratis i følge med en
voksen
Er du 13-18 år kan du få en gratis billet
gennem UngOdense ved at melde dig til til
holdet Femi Festival her: www.ungodense.dk

UDSTILLINGER
Susan Sylvest Hansen
Astrid Gade
Flows januarprojekt om køn
Mathilde Grafström: Female Beauty

Odense 1. - 3 . M AR TS 20 19
WORKSHOPS // DEBAT // KUNST // KONCERTER // DANS // CAFÉ // HYGGE // OPLÆG

Ungdomshuset

Nørregade 60, 5000 Odense C

MAD OG DRIKKE
Folkekøkken sørger for lækker vegansk
café med mad og drikke alle dagene i
Ungdomshuset.
FREDAG
18.00-19.00: AFTENBUFFET – 50 KR.
LØRDAG
10.00-12.00: BRUNCH – 40 KR.
15.00-16.00: KAFFE/THE OG KAGE – 20 KR.
18.00-19.00: AFTENBUFFET – 50 KR.
SØNDAG
10.00-12.00: BRUNCH – er med i billetten.

FemIfestival.dk facebook.com/FemIfestival
instagram.com/FemIfestival #FemIfestival
Samarbejdspartnere:

Røde Himmel - Generator - Odense Filmværksted - FN forbundet fyn - folkekøkken - pigebeat - Internationale Socialister - Babi Brunch - OFF - UngOdense

BESKRIVELSER
UDSTILLING FEMALE BEAUTY

Mathilde Grafströms udstilling ”Female Beauty” er en
række fotografier af helt almindelige kvinder - nøgne i
naturen – taget for at vise at alle kvinder har uendelig
skønhed, hvis vi bare tør finde den frem og dele den
med andre.

BOOB T-SHIRT WORKSHOP

Du kan få lavet din helt egen ‘Boob t-shirt’. Du får
taget et billede af dine bryster, og får det derefter
printet på en t-shirt henover brystet. ‘Boob t-shirt’
er både en ”Free the Nipple” og ”Body Positivism”
aktion.

PINK MOON

Pink Moon er et lokalt singer/songwriter-projekt, der
opstod på baggrund af Female Festival i 2017. Lyden
er low key indie med et elektronisk tvist.

KROPSBEHÅRING I ET KULTURELT
PERSPEKTIV

Fra antikken til nutiden, fra Bibelen og til Darwins
“Origin” - fetichisme for en hårløs kvindekrop har
altid betydet fetichisme for en svag, underlegen og
magtesløs kvinde. Ekaterina Andersen ser på kropsbehåringens betydning i et kulturelt perspektiv.

KVINDER, KØN OG KLASSEKAMP

Hvorfor er klassekamp kvindekamp og vice versa?
Hvordan er de dominerende idéer om køn,
kønsidentiteter og kønsroller indskrevet i de
strukturer, der bærer vores samfund? Kan vi bryde ud
af de nuværende regler og kasser og skabe et samfund med reel lighed og frihed fra undertrykkelse?
Anna Wolf – Internationale Socialister

FEMI-ALFABETET

I fællesskab fremstiller og dekorerer vi alle
bogstaverne i det danske alfabet. Ungdomshusets
makerkælder er fyldt med materialer og maskiner, og
vi kan printe, skære, klippe, lasercutte, sy, hækle eller
male vores store alfabetplakat. Anja Raagaard

SASSY SELKIES (SE)

Svenske Sassy Selkies er en charmerende trio, der
spiller egne kompositioner og ”oldies but a goodies”.
Trioen består af Kajsa Alvin, Ella Hallberg og Ellen
Molnia, der med legende harmonier, violin, mandolin
og guitarspil tager os med på en rejse i deres fantasifulde univers.

VERDENSMÅLENE OG FEMINISME

Hænger verdensmålene og feminisme sammen, eller
er der tale om to konkurrerende dagsordener?
Niklas Rendboe fra FN-Forbundet Fyn

KVINDEROLLER I TYRKISKE FILM

Ceren Sahan fortæller om de skiftende kvinderoller i tyrkiske film gennem de sidste årtier. Film og
tv-serier er vigtige at kigge på, da de afspejler tidens
normer og værdier.

DARYA AVSAR

Derya vil fortælle om hvordan det har været at være
kvinde og handicappet samtidig med at hun har gjort
karriere som forfatter i Tyrkiet.

UKULELEHANNE

Uden at ændre på teksterne sætter UkuleleHanne
fokus på lyrikken i markante hiphop-hits fra blandt
andre Suspekt, L.O.C. og Emil Stabil og giver genren
sit helt eget smukke, men også absurde feminine
touch.

GENERATOR SPRING PARTY

Præsenterer bl.a. Ida Kudo og Ravi Kuma til efterfest
i UCL - Seebladsgade 1, Hal C. For at komme ind til
denne efterfest skal du enten have Partout eller lørdagsbillet med tilkøb til Generator på femifestival.dk.

STRIKKEWORKSHOP

I gamle dage blev broderi, strikning og hækling ikke
anderkendt som håndværk, fordi det var kvindearbejde. Det synes vi i Femi Festival er noget pis, og derfor
holder vi et strikke(og hækle og broderi)hjørne.

WORKSHOP HÅRDEKORATION

Zulhumar Jensen viser hvordan man laver sin egen
unikke hårpynt.

BØRNEYOGA WORKSHOP

Børneyoga er yoga på dit barns præmisser. Yoga bliver leget ind gennem storytelling og yogalege, og dit
barn får et frirum, hvor det kan ”slukke” for andres og
egne forventninger og lære at finde ro i, hvem det er.
Yogainstruktør: Pia Maria Nielsen

SCHULTZ & SARBO

LASERSKÆRERWORKSHOP

Vi underholder hele familien og forsøger at holde os
over bæltestedet! Fællessang og en lille snak om nogle af de tragikomiske problemstillinger man sættes
overfor i forældrelivet.

Vi laver skilte, badges, nøgleringe og smykker med
feministiske tegn og citater på lasercutteren. Vi
tegner i hånden, eller finder designs på nettet vi må
bruge, og får skåret dem i træ eller plexiglas. Mette
Fredsted Gram – The Clubhouse

KROP SOM KANVAS

”Krop som Kanvas” er en workshop med fokus på at
bruge makeup, kropsmaling og andre
beklædningsgenstande til at skabe et udtryk på sin
krop, som ikke kun begrænser sig til at opnå
nuværende skønhedsidealer. Vi åbner dørene for fri
leg til at skabe det udtryk som passer lige præcis dig.
Mathilde Friis og Josephine Grigoriou

NATASHA AL HARIRI
FILM OM KVINDER

Odense Filmværksted præsenterer film om kvinder
STIMULI: En islandsk film om en velklædt ældre
dame, der føler sig ensom (3 minutter)
OUR RIGHT TO CHOOSE: En irsk dokumentar om
kampen for rettigheden til abort i Irland (10 minutter)
FODFÆSTE: Første afsnit af en dansk webserie om en
ung kvindes forberedelser og følelser omkring hendes
første dag på SDU (6 minutter)
MOVING TARGET: En dokumentar om en kvinde, der
sætter sit liv på spil i kampen for
menneskerettigheder i Columbia (30 minutter)

ALLE HAR RET TIL ET GODT SEXLIV

Mød Natasha Al-Hariri og Femi Festivals egen
frontfigur indenfor den brune feminisme, Kefa Abu
Ras, i et interview, hvor samtalen vil handle om
Natasha og hendes kamp for ligestilling.

PIGEBEAT

LIVET SOM INTERKØNNET

KVINDEKAMP I NICARAGUA

RØDE HIMMEL

Røde Himmel er en forening startet af en gruppe unge
odenseanere, der laver musikarrangementer i byen. I
forbindelse med Femi Festival præsenterer de:
O/RIOH er en nordjysk queer producer og artist, der
ikke giver en fuck for nærighed. Gennem sin musik og
pladeselskabet CECH RECORDS accelererer hun den
lesbiske revolution i Danmark og udfordrer musikindustriens og samfundets patriarkalske strukturer og
normer.
VAKT er poetisk pop, der sender dig tilbage til lange
nætter og uforløst kærlighed. Den københavnske kvintet har sammen skabt et drømmende univers, hvor
stramme trommer danner rammen om svømmende
synthmelodier, og lyriske danske tekster med finesse
formidler rå følelser uden omsvøb.

Verden er langt fra at opnå ligestilling. Kønsbaseret
vold er et globalt problem, der både skal bekæmpes
lokalt og ved at bringe det op på den internationale
dagsorden. Lamprini snakker om sin erfaring fra
Grækenlands flygtningelejre, og hvordan kvinder har
overlevet kønsbaseret vold. Lamprini Jensen

NORMKRITIK - KØN, MAGT OG
PRIVILEGIER

Normkritik giver muligheden for at synliggøre og
italesætte forskellige magtstrukturer i samfundet,
som diskriminerer, undertrykker og skaber ulighed, og
som finder sted i alt fra almindelige
dagligdagssituationer til toppolitik. Maja Parsberg
Madsen - Fynske Feminister.

MALIKA MAHMOUD

Alle har ret til sex uanset udseende og størrelse, men
hvordan hænger selvværdet sammen med vores sexliv
og hvordan kan vores sexliv være med til at forbedre
vores syn på kroppen og mindske skam og fordomme?
Sexolog Josefine Nyby

Milou fra Intersex Danmark fortæller sin personlige
historie om at vokse op som interkønnet i et samfund,
der er farvet af idéen om de binære kønsroller, og om
hvordan denne kamp har påvirket hende.

KØNSBASERET VOLD I
FLYGTNINGEKRISEN

DJ Malika Mahmoud er kvinden bag Mmhradio, en
brugerdrevet community radio, hvor de spiller det
musik der ikke bliver spillet på de andre
radiostationer.

Ida Kudo og Anna Roemer vil sammen med to af
deres elever give en koncert og snakke omkring det
at skrive sine egne numre. Konceptet pigeBEAT er en
musikalsk bootcamp kun for piger 14-20 år.

Religion, revolution og kampen for rettigheder.
Kom med til en workshop, hvor du bliver klogere på
kvindekampen i Nicaragua og hvor vi sammen bliver
dygtigere til, hvordan vi kan kæmpe kvindekampen
sammen på tværs af landegrænser og verdenshavene.
Victoria Velasquez

BIOGRAF OFF

Odense Internationale Filmfestival præsenterer tre
kortfilm, som spænder bredt i både form og indhold,
men fælles for dem er kvindekønnet og femininitet.

SLYNGE-WORKSHOP

Lær at slynge dit barn. Når Krammebarn.dk kommer
ud og laver vikle-arrangementer, tager vi udgangspunkt i det behov, der er for at lære noget nyt.

SKAL MÆND SELV HAVE LOV TIL AT
VÆLGE OM DE VIL HOLDE BARSEL?

Ekaterina Andersen mener ikke at fædre barsel
fortsat skal være en privat beslutning, som er op til
den enkelte familie at træffe. Øremærket fædrebarsel er ifølge hende nøglen til ikke bare et ligestillet
samfund, men også til en holdbar og bæredygtig
produktionsproces.

SKRIVEWORKSHOP

Overskriften er en hyldest til kvinder som har haft
en positiv indflydelse i vores liv. Jo Hermann vil give
feedback på teksterne og der vil være mulighed for
oplæsning for dem som ønsker det.

LIV – MOR – FEMINISME

TRIBAL FUSION BELLY DANCE

Danseopvisning af Kenzi Orchidaceae i Tribal Fusion
Belly Dance, en stil udviklet fra mavedans kombineret
med hip hop, popping og andre moderne stilarter.

KILLJ

Som et supplement til debatten om øremærket barsel
til fædre vil Liv Navntoft Henningsen fra sit eget
perspektiv tale om mors rettigheder. Hun vil komme
ind på emner som svangreomsorg, barsel og amning i
det offentlige rum.

FEMI QUIZ

Kom og test din viden om feminisme og udfordr dine
venner eller fjender. Der er uvurderlige præmier på
højkant, nemlig billetter til næste års Femi Festival

Koncert med sangerinde, sangskriver og pianist KillJ
alias Julie Aagaard.

ÅBEN SCENE

Vi holder, traditionen tro, åben scene under Femi
Festival, hvor alle der har noget på hjerte, kan komme
og optræde.

WORKSHOPS // DEBAT // KUNST // KONCERTER // DANS // CAFÉ // HYGGE // OPLÆG

FORARRANGEMENT 28.2
VISNING AF FODFÆSTE 15.00-16.00

I Fodfæste bliver vi introduceret for Asta, der skal
starte på SDU, hvor hun møder Oscar. Serien behandler emner som identitet, seksualitet, femininitet og
fællesskab. Fodfæste er instrueret af Sara Fink, og
produceret af Signe Fejer.
Odense Filmværksted Pantheonsgade 5, 2.sal

