kalendarz manifowy
feministyczny marzec 2015
05 marca 2015
Godzina: 18:00
ul. Kanonicza 15
Fundacja Św.
Włodzimierza
wejście od podwórza

6 marca 2015
Novotel Krakow City
West,
ul. Armii Krajowej 11
6 marca 2015

Spotkanie dyskusyjne:
„Kobiety na Majdanie”
Organizator/ka:
Fundacja Dobra Wola
Wstęp wolny

Konferencja
„Gender and Sexual Diversity
in Sport”
Wstęp wolny, konieczna rejestracja

Spotkanie z Tetianą Isajewą, dyrektorką internetowego Muzeum Historii
Kobiet z Charkowa oraz działaczkami organizacji pozarządowych
z Ukrainy, które opowiedzą o kobietach podczas ukraińskiej
rewolucji. Spotkanie w ramach projektu „Szkolenie i tworzenie sieci
antydyskryminacyjnej
ukraińskich
organizacji
pozarządowych”,
współfinansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu
Wsparcia Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz
Rządu Kanady.
Program: http://aga2015.kkskrakersy.pl/conference.php
Rejestracja: http://aga2015.kkskrakersy.pl/registration.php
W ramach Konferencji odbędą się również warsztaty dotyczące
homofobii, seksizmu oraz transfobii w sporcie.

Otwarta Próba
„przedmanifowa”
One Billion Rising
Organizator/ka: OBR
Wstęp wolny

One Billion Rising to: globalny protest; zaproszenie do tańca; wezwanie
do mężczyzn i kobiet, by odmówili wspierania status quo póki gwałt
i kultura gwałtu nie odejdą w przeszłość; akt solidarności, unaoczniający
kobietom powszechność ich walki i ich siłę w liczbach; odmowa
zaakceptowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt jako zgodnych
z koleją losu; nowa epoka i nowy sposób bycia.

7 marca 2015
Godzina: 12.00

XI Krakowska Manifa „Feminizm
dla zdrowia”

Rynek Główny

Organizator/ka:
Krakowski Komitet Manifowy

Mówimy NIE wizji pracownicy bez zobowiązań, „mobilnej”, „elastycznej”,
„superwydajnej” i gotowej do każdego rodzaju poświęceń . Mówimy NIE
wizji mężczyzny pozbawionego prawa do chwili słabości, wrażliwości,
mężczyzny, któremu nie wypada iść do lekarza.

Godzina: 17.00
Rotunda
ul. Oleandry 1
wejście od pubu

7 marca 2015
Godzina: 19.00
Caryca Dajwór
ul.Dajwór 16
7 marca 2015
Godzina: 21.00
Caryca Dajwór
ul.Dajwór 16
08 marca 2015
Godzina: 12:00
Al. Wyzwolenia
Warszawa

08 marca 2015
Godzina: 12:00
Juvenia Kraków,
ul. Na Błoniach 7

Dlatego po raz kolejny spotykamy się w Krakowie, by wspólnie
manifestować w NASZEJ sprawie!
Dołącz - FEMINIZM DLA ZDROWIA!

Występ miedzynarodowego
cyrku kobiet i lesbijek
„Tentabulles”
Organizator/ka: Tentabulles
Wstęp: 20zł

Miedzynarodowy cyrk kobiet i lesbijek Tentabulles bedzie trenował
w Krakowie i w ciągu 10 dni stworzy spektakl cyrkowy dla kobiet i osób
trans*. Temat spektaklu oscyluje wokół feminizmu. Projekt realizowany
na zasadach d.i.y i non-profit.

Impreza „Zabawa pomanifowa
dla zdrowia i dla XII Krakowskiej
Manify”
Wstęp: od 10zł

Zapraszamy na imprezę benefitową. Tym razem spotykamy się po
Manifie, by wspólnie świętować i zbierać fundusze na kolejną Manifę.
Specjalnie dla Was szereg atrakcji: Koncert Pussy Terror, występy
artystek burleski: Grotesque Bel Air, Castia la Rssa, Bunny de Lish oraz
Loteria na Bogato – każdy los wygrywa!

Manifa w Warszawie „Wszystkie
jesteśmy u siebie”
Organizator/ka:
Porozumienie Kobiet 8 Marca

Wszyscy, którzy macie władzę i pieniądze, wszyscy, którzy się rozpychacie, wszyscy, którzy chcecie wyrzucać nas z kraju, mieszkań, z naszych ciał, wszyscy którzy stoicie na straży tego antyludzkiego porządku: USŁYSZCIE, tak, do cholery, jesteśmy tu WSZYSTKIE U SIEBIE.
Nie możecie kupić kosmosu, ten kraj jest tak samo nasz, ten kraj jest
tak samo krajem naszych sióstr uchodźczyń, krajem każdej osoby, która
chce się w nim znaleźć. Zawalczmy o to, byśmy wszędzie były u siebie!

Rugby kobiet
- otwarty trening
Organizator/ka:
Juvenia Kraków
Rugby Kobiet
Wstęp wolny

Zapraszamy kobiety i dziewczyny na otwarty trening rugby,
połączony z naborem do drużyny. Wysokie i niskie, pulchne
i chude, wysportowane i w pozimowej formie, młode i dojrzałe
- zapraszamy wszystkie kobiety! Nie musisz wiedzieć, co to jest rugby
ani jak się w nie gra. Wszystko wyjaśnimy. Po prostu przyjdź!
Więcej info: fb.com/rugbykobietkrakow

feminizm dla zdrowia
feministyczny marzec 2015
08 marca 2015
Godzina: 15:45

Pokaz filmu:
„Narodziny jakie znamy”

Niezwykle poruszający film o pięknie i godności porodu.Przedstawia
11 naturalnych porodów, w tym porody domowe oraz w wodzie. To nie
jest film tylko dla kobiet w ciąży czy planujących macierzyństwo, ale
dla wszystkich, którzy chcą dotknąć tematu naszego przychodzenia
i wpływu jaki może on mieć na nasze życie.

Warsztat uwalniający głos
+ performance:
„10 minut gniewu.
Oczyszczenie”

Odzyskaj swój głos. 10 minut Gniewu, to protest-krzyk, w którym
wyrazimy swój ból, żal, strach i złość. Stop. Załóż czarne ubranie. Stop.
Wyjdź z domu i sprzeciw się przemocy. STOP. Doświadczenie jednego
potężnego Głosu ma potencjał transformacji. Pozwala poczuć wspólnotę
z innymi, wyrazić bunt i niezgodę na świat pełen przemocy.

10 marca 2015
Godzina: 17:15

Pokaz filmu
„Solidarność wedlug kobiet”

Kino Pod Baranami

Wstęp: 18zł / 14zł / 12zł

Film powiada historię kobiet, których mądrość, determinacja
i zaangażowanie w opozycję lat 80. wpłynęły na zmianę realiów
politycznych w Polsce. Współreżyserka i narratorka Marta Dzido
ur. w 1981 roku symboliczna córka Solidarności próbuje odzyskać dla
kobiet miejsce w narracji historycznej.

11-31 marca 2015
w godzinach otwarcia

Wystawa fotografii:
„Moje ciało a prawa człowieka”
Organizator/ka:
Amnesty International
Wstęp wolny

Główne wyzwania dla zmian w kwestii poszanowania praw seksualnych
i reprodukcyjnych to: dyskryminacja, przemoc ze względu na płeć,
wczesne małżeństwa i inne czynniki, które stanowią poważne ryzyko
dla zdrowia kobiet.Wystawa pokazuje 11 zdjęć z 6 krajów i opowiada
7 historii osób, których prawa zostały naruszone.

12 marca 2015
Godzina: 19:00
Fundacja Efka
ul. Krakowska 19

Pokaz filmu dokumentalnego:
„Życie toczy się dalej
Organizator/ka: Fundacja Efka

Film opowiada o spotkaniu trzech pokoleń kobiet z Polski i Niemiec
oraz prezentuje historię powojennych przesiedleń przymusowych. Film
zrealizowała Karin Kaper, córka Niemki, wypedzonej z domu, w którym
osiedlono Polkę-Platerówkę.

15 marca 2015
Godzina: 15:00

Warsztaty:
„Moje ciało a prawa człowieka”
Organizator/ka:
Amnesty International
Wstęp wolny / Zapisy

Warsztaty poruszają tematykę praw seksualnych i reprodukcyjnych
w kontekście praw człowieka. W zwiazku z tematyką tegorocznej
Manify, skupimy się ponadto na tematach zdrowotnych poruszanych
w Kampanii. Więcej infomacji: http://amnesty.org.pl/kampanie/mojecialo-a-prawa-czlowieka.html Zapisy:krakow@amnesty.org.pl

Spółdzielnia
„Ogniwo”
ul. Paulińska 28

Pokaz filmu: „Żywobyci przi
granicy. Babski godki o robocie
we werkach”
Organizator/ka:
Fundacja Dobra Wola
Wstęp wolny

Film „Życie przy granicy. Kobiece opowieści o pracy w przemyśle” jest
rezultatem projektu „Życie codzienne w cieniu granicy: postindustrialny
pejzaż Śląska Cieszyńskiego”, zrealizowanego w sierpniu 2014
roku przez Fundację Dobra Wola we współpracy z Petrklič help o.s.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej
i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
„Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju stosunków polskoczeskich 2014”.

19 marca 2015
Godzina: 19:00
Fundacja eFKa
ul. Krakowska 19

Odczyt „Milczenie-przemilczanie- Odczyt niemieckiej psycholożki Elisabeth Dorothei Lueneburg,
opowiadanie”
dotyczący przemilczania i konsekwencji przemilczania w kontekście
Organizator/ka: Fundacja Efka
międzypokoleniowym, w relacjach matka-córka-babka.
Wstęp wolny

28 marca 2015
Godzina: 22:00

Drag Queen Show
„Vala - królowa nocy i gwiazd”
WSTĘP: 10zł

Po raz pierwszy raz w Krakowie! Niedzielny wieczór z Valą Tanz
to nocna podróż przez wiele warstw magicznej rzeczywistości
i „bezpretensjonalnej” refleksji nad kulturą queer. „Vala Show” to
mieszanka wybuchowego tańca, teatru, improwizowanych monologów,
voguing-u oraz astrologicznych przepowiastek.

30 marca 2015
Godzina: 19:00

„Przeczytajmy razem Drogi
Feminizmu - Nancy Fraser!”

Spółdzielnia
„Ogniwo”
ul. Paulińska 28

Spotkanie poprowadzą Weronika
Śmigielska i Tamara Jurewicz z
Komitetu Manifowego
Wstęp wolny

Wspólne zmierzenie się z lekturą najnowszej ogólnoteoretycznej
i całościowej wypowiedzi na temat feminizmu. Książka Nancy Fraser
„Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego
kryzysu” wydana w USA w 2013 roku, wyszła w Polsce już rok później.
To lektura porywającą, ale nie łatwa. Zdobądźmy się na wspólny wysiłek,
zapraszamy osoby przed i po lekturze, zainteresowane, feminizmem
i jego przyszłością i/lub teorią społeczną.

Akademia Jogi
ul. Węgierska 4/2
08 marca 2015
Godzina: 17:00
Bunkier Sztuki
plac Szczepański 3a

JCC, ul.Miodowa 24

JCC, ul.Miodowa 24
18 marca 2015
Godzina: 19:00

Teatr Barakah
ul. Paulińska 28

