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FREDAG

LINOLEUMSTRYK Kig forbi og
prøv at lave linoleumstryk. Mie Rosenkilde
har materialer, knive, trykker osv klar og
vil stå til rådighed med hjælp til hvordan
man laver tryk.

TØJBYTTEMARKED gør folk op-

mærksomme på at der er nogle problemer
i verden, som vi har svært ved at håndtere,
fx. overforbrug. Vi kan være miljøbevidste
ved at formindske køb af tøj og derfor er
byttebanden her for at redde din dag; ved
at holde et bæredygtigt byttemarked!

MATHIAS BROE OFF –Odense
FABER er et nyt navn på den danske

indiepop-scene, men bag det gemmer
der sig en erfaren kvinde. Viola Faber har
skabt musik, der er skrøbeligt, buldrende
og intimt med en hæs, varm og skælvende
vokal.

SIMONA ABDALLAH

Hør dansk-palæstinensiske Simona Abdallah fortælle sin personlige historie og
få en fremragende musikalsk oplevelse,
når hun viser sine evner på den særlige
trommer – en darbuka.

BYDELSSØSTRE er kvinder fra
Vollsmose, som gør en frivilligindsats i
lokalområdet for at støtte kvinder, som
ofte er isolerede, og som det etablerede
system har svært ved at nå.
Til Femi Festival fortæller 4 bydelssøstre
deres egne personlige historier.

Film Festival er mega stolte over at kunne
præsentere den Robert-vindende filminstruktør Mathias Broe og hans kortfilm
”Amfi” på Femi Festival.

PIGEBEAT Amanda Thomsen, Nanna
Bottos og Kristine Bjørg Markussen fra
pigeBEAT spiller og fortæller om projektet. Projektet har til formål, med fokus på
instrumental talentudvikling og komposition, at få piger i alderen 13-20 år, til at
spille i bands og ligeledes at øge pigers
interesse for rytmisk musik.

dansk female power, hendes vokal-univers
strækker sig fra electro-pop og markante
beats til en ærlig og intim ’just-rolledout-of-bed attitude’.

FEMINISTISK INITIATIV

I denne talk vil kønsaktivist og talsperson for partiet Feministisk Initiativ Ida
Damgaard give deltagerne et indblik, i en
af de mørkeste afkroge af patriarkatet.
Præsenteres af Talk Town.

BOOB T-SHIRT er et koncept,

hvor man får taget et billede af sine bryster og efterfølgende printet motivet på
en t-shirt henover brystet.

DINA AMLUND, kulturhistoriker

og tykaktivist, giver en introduktion til
tykaktivismens historie, sprog og berettigelse.

LASERSKÆRING

Vi laver smykker med feministiske tegn
og citater på lasercutteren. Vi tegner i
hånden eller direkte i Adobe Illustrator.
Måske finder vi designs på nettet, som
vi må bruge, og skærer dem i træ eller
plexiglas.

MICA OH Er alle hvide mennesker

racister? Svaret på dette og meget mere
kan du få på vores fredagsarrangement
PASS THE MIC, hvor Mica Oh står for det
kontroversielle, men ikke mindst rørende,
tankevækkende og horisontudvidende
oplæg.

MILJØSTRIK Vi står klar med

strikkemaskine, der kan strikke alt fra
hue til halsedisse og tørklæder. Der også
mulighed for at hækle genbrugelige
vatrondeller, der kan vaskes i vaskemaskinen og bruges igen.

deværende og tændende musik. Hun har
evnen til at skabe sit eget udtryk med sin
tryllebindende vokal, som får afløb i den
skandinaviske tungsindighed.

CRASH COURSE ARDUINO
O’Town Garages team vil lave en cool quiz
om den kvindelige krops dele (woohoo)
og lære dig hvordan du programmerer en
servo motor med Arduino, samt at blinke
en LED.

ELEMENTS Performance der handler
om den åndelig rejse gennem de 4 elementer. Der vil vises uddrag fra forestillingen. Dansere: Christina Dyekjær, Cecilie
Kjær-Schydt, CirkelineDahl Bondesen.

SØNDAG

NIELSINE NIELSEN Dorthe

THE RED VAN er en ombygget

varevogn hvor sexarbejdere kan sælge
seksuelle ydelser under tryggere, mere
hygiejniske og værdigere forhold end
gaden ellers kan tilbyde.

DOPHA udtrykker sig gennem tilste-

KØNNE MENNESKER en debat
om køn. Hvad sker der, når vi prøver at se
gennem stereotyperne og taler om, hvad
KØN er? Mød Moiesha Ali Aden, transkvinde og muslim, Anna Wolf fra Internationale Socialister og Lior Foighel, debattør og
aktivist.

ARA NOIR er definitionen af ung

LØRDAG

CROQUIS WORKSHOP i gode
og trygge omgivelser. I år holder Femi
Festival Croquis workshop, hvor vi mødes
og tegner efter model. Vi fokuserer på
kroppen, dens former og skønheden deri.

ANNA EMMA HAUDAL

Hvor kommer kreativiteten fra og hvad
holder os tilbage for at udtrykke den?
Det vil instruktør og manuskriptforfatter
Anna Emma Haudal forsøge at svare på,
når hun tager os igennem hendes personlige skabelsesproces, der indeholder alt
fra angst og egotrip til vækkelse af den
inderste kerne.

Chakravarty og Sarah Von Essen vil fortælle om deres bog “Nielsine Nielsen”, en
biografi om Danmarks første kvindelige
læge og akademiker med efterfølgende
samtale med publikum. OBS Præsenteres
af Spoken Word og foregår på Studenterhuset

POESIENS HUS – METTE
KARINA WILLUMSEN SangsGARFIELD har baggrund i scene- og kriver, musiker og feminist Karina Wil-

billedkunstmiljøet. Hun arbejder som
anmelder, kulturskribent og foredragsholder og beskæftiger sig særligt med køn og
seksualitet.

MILLE CECILIE er en prisvindende

politolog, forfatter og foredragsholder,
som i skrivende stund er aktuel med bogen The Conversation Starter: From MeToo
to #metoo Through the Fourth Wave of
Feminism.

lumsen spiller egne kompositioner og
tager gamle feministiske sange op til
fællessang.

KIRSTINE HOLST En ny vold-

tægtslov er lige på trapperne. Men hvorfor
skal vi have en ny lov? Hvad er det vigtigt,
at det står i den? Kvinderådet og Talk
Town inviterer til en talk om samtykke og
ny voldtægtslov med den fremtrædende
aktivist og ‘survivor’ Kirstine Holst.

FREDAG 6.3

TEMA: PASS THE MIC – TELL LESS, PASS THE MIC MORE // DØRENE ÅBNER KL. 16.00

16.00-21.00: TØJBYTTEMARKED GÅRDEN

17.30-18.30: SIMONA ABDALLAH MUSIK OG FOREDRAG - CAFÉ

19.00-20.00: BYDELSSØSTRE - FOREDRAG - CAFÉ

21.00-22.00: FABER - KONCERT DANSESAL

17.15: ÅBNINGSTALE - CAFÉ
Borgmester Peter Rahbæk Juel,
Forkvinde Vanessa Alexandra og
Talskvinde Kefa Abu Ras

17.30-21.00: HENNAMALING - CAFÉ

19.00-20.00: TYKAKTIVIST DINA AMLUND - FOREDRAG - THE CLUBHOUSE

22.00-23.00: ARA NOIR - KONCERT DANSESAL

20.00-21.00: MICA OH - OPLÆG CAFÉ

23.00-?: DJ NINA O - AFTERPARTY BOOGIE

LØRDAG 7.3

18.00-19.00: SPISNING I CAFÉ

TEMA: KØN & KROPSPOSSITIVISME // DØRENE ÅBNER KL. 11.00

12.00-13.00: FEMINISTISK INITIATIV TALK - CAFÉ

13.00-17.00: BOOB T-SHIRT WORKSHOP - THE CLUBHOUSE

15.00-18.00: LINOLEUMSTRYK WORKSHOP - RED LOUNGE

12.00-13.00: THE RED VAN - OPLÆG VIP’EN

14.00-15.00: ANNA EMMA HAUDAL KLIP FRA DOGGYSTYLE OG FOREDRAG
- DANSESAL

15.00-17.00: CROQUIS WORKSHOP VIP’EN

12.00-16.00: LASERSKÆRING WORKSHOP - KÆLDEREN
12.00-15.00: MILJØSTRIK WORKSHOP - RED LOUNGE
13.00-14.00: MATHIAS BROE - FILMEN AMFI OG FOREDRAG - DANSESAL

SØNDAG 8.3

14.00-15.00: POESIENS HUS – METTE
GARFIELD - OPLÆSNING - CAFÉ
15.00-16.00: MILLE CECILIE - FOREDRAG - DANSESAL

16.00-17.00: DOPHA - KONCERT DANSESAL
16.00-18.00: CRASH COURSE IN ARDUINO - O’TOWN GARAGE - KÆLDER

17.00-18.00: ELEMENTS - PERFORMANCE - DANSESAL
18.00-19.00: SPISNING I CAFÉ
19.00-21.00: ÅBEN SCENE - CAFÉ
21.00-24.00: HEMMELIGHED
23.00-?: DJ AVIAJA - AFTERPARTY BOOGIE

17.00-18.00: KØNNE MENNESKER PANELDEBAT - CAFÉ

KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

9.30-11.15: NIELSINE NIELSEN FOREDRAG - STUDENTERHUSET

11.00-12.00: STRIKKEHYGGEHJØRNE
- CAFÉ

12.00-13.00: FÆLLESSANG MED KARI- 13.00-14.00: KIRSTINE HOLST - TALK
NA WILLUMSEN - CAFÉ
- CAFÉ

11.00-13.00: FÆLLES KAMPDAG
BRUNCH - CAFÉ

PRAKTISK INFO
ÅBNINGSTIDER:
Fredag 17.00-23.00
Afterparty Boggies 23.00-?
Lørdag 12.00-24.00
Afterparty Boggies 23.00-?
Søndag 11.00-14.00

CAFÉ:
Folkene bag Folkekøkken står for en
lækker vegansk og økologisk menu
til Femi Festival. Om fredagen gæster
Aysl fra Rød Sol – Kurdisk Forening
køkkenet.

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

FREDAG
Aftensmad - 50 kr.

PRISER:
Enkeltdagsbillet:
Fredag - 50 kr.
Lørdag og søndag - 75 kr. (søndag
inkl. brunch)
Partoutbillet: 125 kr.

FEMI FEST IVAL

LØRDAG
Salater – 50 kr.
Kaffe og kage - 20 kr.
Aftensmad - 50 kr.
SØNDAG
Brunch – inkluderet i billetten

UDSTILLINGER

Mie og Emokat
Nina Cecilie Winther
Ida Kühn
Lykke Olivia Nielsen
Silly Riot (Sille Berthelsen)
Bølge Satire - Revisited - Danske Bladtegnere

WWW.femifestival.dk
WORKSHOPS // DEBAT // KUNST // KONCERTER // DANS // CAFÉ // HYGGE // OPLÆG

UNGDOMSHUSET - NØRREGADE 60

