FREDAG 2.9.

drop-in WORKSHOPS

Konferencier : Sonja Rita Kjøller - forperson Femi Fetival
16.00 - 16.15: VELKOMMEN				BAGGÅRDEN
16.00 - 20.00:
boob t-shirt		
16.15 - 16.45: Performance: NyCIRkusartister fra dynam0
Baggården
		
Femi Fun Make-over		
17.00 - 17.45: talk: cyklusinstituttet			
dansesalen, 1. sal
		laserskærer workshop
18.00 - 18.45: talk: Tyrannosaurus Regs			
Baggården
19.00 - 20.00: fællesspisning				Café og Baggården
20.00 - 20.45: koncert: Nafsika				dansesalen, 1. sal
21.00 - 21.45: KOncert: Iomfro				
baggården
22.00 - 23.00: koncert: Asbjørn				dansesalen, 1. sal
23.00 - 02.00: EFTERFEST - DJ Aziz				
Rockloungen Posten

lørdag 3.9.

Konferencier : Martha Mundgodt - en af Odenses førende dragqueens
11.00 - 11.45: Talk: Feminisme 101 - Anna Wolf FRA IS		
dansesalen, 1. sal
11.30 - 12.15: talk: The man box - everyday sexism 		
Baggården
12.00 - 12.45: Talk: Feministisk økonomi - Rebecca Solnit
dansesalen, 1. sal
12.30 - 13.45: paneldebat: Kan en maskulin mand være sårbar? Baggården
14.00 - 14.45: talk: den hæklende triade			
dansesalen, 1. sal
15.00 - 15.45: Sexpanel: Vært KH UNDERLIVET - EMMA LIBNER
baggården
15.00 - 16.45: Foredrag & Talk: Ivalo Olsvig & Carmina Marie
dansesalen, 1. sal
16.00 - 16.45: talk: Eldina Jaganjac			
baggården
17.00 - 18.00: fællesspisning				Café og Baggården
18.00 - 20.00: åben scene				Baggården
20.00 - 21.45: koncert: overraskelse			
baggården
22.00 - 23.00: koncert: Patchanka			
dansesalen, 1. sal
23.00 - 02.00: EFTERFEST				Boogie Dance Café

søndag 4.9.

WORKSHOPS
14.00 - 16.00:
16.00 -17.00:

de 5 rytmer - dans		
flirteworkshop		

drop-in WORKSHOPS
12.00 - 15.00:
14.00 - 17.00:
15.00 - 17.00:
18.00 - 20.00:

boob t-shirt		
linoleumstryk		
Træt af stereotyper?
Femi Fun Make-over		

WORKSHOP

FREDAG: 16.00-23.00
LØRDAG: 11.00-23.00
SØNDAG: 10.00-14.00

ADRESSE
UNGDOMSHUSET
NØRREGADE 60
5000 ODENSE C

KONTAKT
FEMI FESTIVAL
@FEMIFESTIVAL
TLF. 63756820
MNH@ODENSE.DK

ENKELTDAGS BILLET:
FREDAG 65 KR.
LØRDAG/SØNDAG 95 KR.

signe stichter, kunst & kreativitet|
Lunas tarotHjørne | Fotoudstilling:
Din krop – dit valg - Søstre mod vold og
kontrol - Carolina Falkholt

FEMI FESTIVAL

i Odense 2. - 4. september 2022

søndag inkl. brunch

PARTOUTBILLET:
195 KR.

CAFÉ

International Family Odense sørger for
dejlig vegetarisk og vegansk forplejning i løbet af hele weekenden.

FREDAG

19.00-20.00: Aftensmad 60 kr.

LØRDAG

12.00-16.00: Frokost 60 kr.

14.00-17.00: Kaffe og kage 30 kr.
17.00-18.00: Aftensmad 60 kr.

SØNDAG

10.00-12.00: Brunch inkluderet i billetten

www.femifestival.dk

LÆS MERE PÅ: WWW.FEMIFESTIVAL.DK
Ungdomshuset | NØrregade 60 | 5000 odense c

The Clubhouse, 1. sal
makerkælderen, gården
The Clubhouse, 1. sal
foreningsværkstedet, stuen

Illustration: Isabella Tamara Ravn

ÅBNINGSTIDER

PRISER

dansesalen, 1. sal
foreningsværkstedet, stuen

Hele weekenden

10.00 - 12.00: brunch og hygge				
café og baggården
11.00 - 11.45: koncert: Kontra				baggården
10.00 - 11.00: yoga dansesalen, 1. sal
12.00 - 12.45: Sexeducation & Orgasmetalk
Berit Bruun Jespersen & Sonja Rita Kjøller
café
kunstnere, udstillinger & boder:
13.00 - 14.30: Samtalesalon: Tanker om køn - Ivy Oak 		
café
Martyna Waliszewska | Klub Venus |

praktisk info

The Clubhouse, 1. sal
foreningsværkstedet, stuen
makerkælderen, gården

femi festival

@femifestival

FEMINISME 101

NYCIRKUSARTISTER fra
CYKLUS

– en vej til forbindelse
Nanna Ewal Stigel & Laila Tórsheim er
kvinderne bag bogen ’Dit hemmelige
våben – Guide til din kvindelige cyklus’.
Deres ønske er at bidrage til en ny
historie om menstruationscyklussen. En
historie uden tavshed og fordømmelse.
En historie, hvor det cykliske værdsættes
og anerkendes en vej til sundhed, indre
styrke og et nærende liv.

Project tager os igennem hvad sexisme
er, hvordan mænd kan opleve den og
stiller skarpt på en australsk undersøgelse der kaldes ”The Man Box” og sidst
men ikke mindst fortæller hvad man som
bystander kan gøre hvis man oplever
noget.
Foto: Christopher Thomsen

TYRANNOSAURUS REGS

THE MAN BOX Everyday Sexism

Kan det passe at i et liv hvor unge mennesker oplever at blive stemplet som psykisk sårbare, skal vi både være perfekte
på job eller studie, træne, se godt ud,
være tynde og gå i det rigtige tøj?

ELDINA JAGANJAG Hvorfor må
kvinder ikke have hår på kroppen? Der
ligger faktisk en lang historie bag, som
jeg gerne vil gennemgå. Jeg vil gerne fortælle om, hvordan det hænger sammen
med køn, etnicitet, reklameindustrien og
hvordan samfundet er kommet frem til
de her random standarder.

FEMINISTISK ØKONOMI

handler om andet og mere end at få
flere kvinder i topledelser og ligestilling
på løngangene. Det er en økonomisk
skole, der stiller spørgsmålstegn ved den
måde vi tillægger værdi til arbejde - og
hvilket arbejde der overhovedet tillægges
en værdi. Benedicte Zacho, medlem
af Rethinking Economics Danmark og
statskundskabsstuderende.

PANELDEBAT: KAN EN
MASKULIN MAND VÆRE CARMINA MARIE &
SÅRBAR? Mænd har ret til at være IVALO OLSVIG Grønlandsk

følsomme, omsorgsgivende og sårbare.
Derfor har vi inviteret en repræsentant
fra dansk mandesamfund, kunstner Aske
Kreilgaard, Albert fra Everyday Sexism
Project, kønsdebatør og Euroman skribent Rasmus Hald Møller til at diskutere
og sætte ord på, hvorfor maskulinitet og
sårbarhed skal i fokus.

kvindeliv set fra et historisk og nutidigt
perspektiv. Arrangeret i samarbejde med
Nordatlantisk Hus og Racismefri By.

Foto: Esther Kofoed Sørensen

SØNDAG

består af Freja (hun/de), Victoria (hun/
de) og Momo-Michael (de/han). Vi vil
fortælle lidt om os selv og svare på
spørgsmål om livet som triade og om
polyamori generelt.

KONTRA musik til brunch.

pop-album på mine egne præmisser, og
et opgør med de usynlige forventninger
i samfundet og popkulturen til, hvad en
mand bør og ikke bør være.

Foto: Emma Ishøy

Foto: Johanna Hvidtved

en ung krop. Om at føle for meget, og føle
at andre siger én for lidt.

ASBJØRN Boyology er både et

er et kropspositivistisk projekt og en ironisk kommentar
til den censur kvindelige bryster bliver
underlagt på Facebook og Instagram.

FEMI FUN MAKE-OVER

– be what you want
Få den helt store make-over med sjovt
festtøj og ekspressiv make-up, så du er
klar til festen.

TRÆT AF STEREOTYPER?

DEN HÆKLENDE TRIADE

ner er journalist, cand.mag. i Kultur &
Formidling og noget så originalt som
underlivsinfluent er vært for et sexpanel
bestående af sexolog og selvværdscoach
Rikke Stokland, trans mand og -aktivist
Lysander og satiriker og forfatter Sofie
Riise Nors.

WORKSHOPS

LASERSKÆRER

er et band med
rødder over hele verden. Det er punk,
pop, reggae, Balkan - og alt derimellem,
men med en klar nordisk lyd.

KH UNDERLIVET Emma Lib-

Carmina Guldmann og Moanna Quynh er
Ivy-Oaks gæster i en samtalesalon om at
være minoritetsperson. I samtalerne vil vi
tale om de udfordringer vi hver især står
med og kæmper for hver dag. Vi taler om
intersektionel feminisme, aktivisme og
rettigheder. Og om hvordan majoritetspersoner kan støtte os i at opnå mere
ligeværdig.

Vi laver skilte,
badges, nøgleringe og smykker med feministiske tegn og citater på lasercutteren.

PATCHANKA

IOMFRO iomfro er poetisk pop fra

IVY-OAK|TANKER OM
KØN Liv Thomsen, Tyrannosaurus Regs,

BOOB T-SHIRT

NAFSIKA Den lokale rap-mamma

fra Odense, er hjemvendt med et powerset der siger klør fem. Nafsika er i huset
med Dj Klør 5 og det bliver fanme hiphop.

Foto: Malene Nelting

Anna Wolf fra
Internationale Socialister ser nærmere på
feminismens forskellige ”bølger” og de
historiske kampe, der knytter sig til dem.

Dynamo gæster festivalen i år med deres
vilde, smukke, hæsblæsende show.

Superheltinder behøver ikke at gå i hæle,
stramt tøj og ligne en supermodel. En helt
behøver ikke at være enormt maskulin og
ligne en bodybuilder. Vi taler og tegner
stereotyper inden for karakterdesign.

DE 5 RYTMER

er en kreativ,
bevidstgørende og fri danse-praksis,
der hverken kræver erfaring eller
bestemte trin. Laila Wodtke Nissen er
psykoterapeut, fysioterapeut, Feminine
Power Coach & Facilitator og uddannet 5
Rhythms® lærer.

LINOLEUMSTRYK

som vi
kender det fra Dea Trier Mørchs smukke
litografier.

ORGASMETALK &
SEXECDUCATION Myter om FLIRTEWORKSHOP Flirt er
underlivet ved seksualunderviser Sonja
Rita Kjøller, samt samtale om sex, lyst og
nydelse ved Berit Bruun Jespersen.

sjovt, skønt og et mål i sig selv. Når man
skaber en positiv kontakt, får begge parter det godt med sig selv. Rosa Engelbert
Jensen, talsperson for Everyday Sexism
Project.

YOGA

Der er fokus på udstræk,
afslapning, afstresning og kontakt til
kroppen.

Foto: Theresa Celest

FREDAG LØRDAG

