Reserveer vandaag nog je maaltijd op 8 maart en
		
geef je voorkeur aan (vega/allergieën).

Platform voor vrouwen in regio Alkmaar

Deel het festival met je vriendinnen, buren en
			
(mannelijke of vrouwelijke) collega’s!
Volg WomanLink op Facebook
Reserveren, aanmelden en vragen:
contact@womanlink.nl • www.WomanLink.nl
Met dank aan:
Gemeente Alkmaar
Bibliotheek Alkmaar Centrum
Gasfabriek Alkmaar
Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord
Stichting STAD
Noordhollands Dagblad
Erna Faust fotografie
Vrouwennetwerken uit de regio
PoppyRed Ontwerpstudio
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inspiratie · inzichten · ontmoetingen
meisjesdromen · rolmodellen
workshops · debat · sprekers · foto’s · films · eten

www.WomanLink.nl

WomanLink presenteert

Vrouwelijke superhelden & meisjesdromen
Donderdag 8 maart 2018: WomanLink Inspiratiecafé
Gasfabriek Alkmaar • 17.00 - 21.00 uur
Een gratis programma vol inspiratie, nieuwe informatie, uitwisseling,
powermomenten en ontmoetingen:

WomanLink festival
Programma

Kijk voor alle evenementen op: www.womanlink.nl/womanlink-festival
zaterdag 3 maart
• Latin feest PIÑA - Podium Victorie - Alkmaar 23.00u - 04.00u
zondag 4 maart
• Vrouwelijke superhelden - Langestraat - Alkmaar 13.00u - 16.00u
I.s.m. superhelden outfits en modellen van WAAH. Pak alvast je camera!

• WomanLink leesevent - Bibliotheek Alkmaar Centrum 13.00u - 16.00u
Gratis evenement, mini-schrijfworkshops van professionele auteurs, vrouwenthema’s belicht, muzikale poëzie,
Meet & Greet met schrijfsters uit de regio.

dinsdag 6 maart
• Lezing VVAO NHN - Wijkcentrum Overdie - Alkmaar vanaf 19.30
woensdag 7 maart
• Dialoogavond Art.1 Discriminatiezaken - “Meisjes dromen groot” - Bibliotheek
Alkmaar Centrum 18.30u - 20.30u
• Filmavond Ladies’ Circle Alkmaar - Filmhuis - Alkmaar 19.30u
donderdag 8 maart
• Inspiratiecafé - WomanLink - Gasfabriek - Alkmaar 17.00u - 21.00u
• Internationale Vrouwendag Heiloo - Taalhuis bibliotheek - Heiloo vanaf 18.30u
• FNV Vrouwen - Het Vakbondshuis - Alkmaar 17.00u - 21.15u
Programma over gender equality, loonkloof, pensioenkloof, #metoo en media.

• Nieuwe inzichten over beeldvorming van vrouwen in de media door
Janneke van Heugten (Vaker in de Media)
• Jonge fotografen aan het woord over emancipatie in beeld (st. STAD)
• Inspiratie van Alysa Sanli - Eerste Turkse vrouwelijke ondernemer in Alkmaar
(Vrouwtje Köfte)
• Presentatie fotocampagne “Meisjes groot laten dromen” i.s.m. Erna Faust fotografie
• Vrouwelijke superhelden aan het woord: wat hebben zij gedaan om hun droom uit
te laten komen?
• Wethouder Elly Konijn support jonge vrouwen hun droombaan te vinden
• Muziek van singer-songwriter Adinde. Finalist Just Sing Alkmaar
• Heerlijke maaltijd voor €10 door de Gasfabriek
Reserveren via contact@womanlink.nl

• Internationale Vrouwendag Langedijk - Women PlusWelzijn Langedijk De Anbouw - Noord-Scharwoude 14.00 - 17.00u & 19.00u - 23.00u
zaterdag 10 maart
• Handtekeningenactie - Amnesty International - Bibliotheek Alkmaar Centrum
12.00u - 16.00u
• Workshop essentiële olie - Herngreen PC&T - Heiloo 10.00u - 11.30u
• Vrouwenfeest - VROUWenKRACHT - Wijkcentrum Overdie - Alkmaar 14.00u 22.00u
zondag 11 maart
• Doun Doun workshop - Wijkcentrum Rekere - Alkmaar 15.00u - 17.00u
• Reünie “Vrouwen van het eerste uur” - De Sociëteit - Alkmaar 14.00u - 19.00u
Dit jaar bestaat Internationale Vrouwendag 40 jaar en dit willen we vieren met een reünie met vrouwen van het eerste
uur uit Alkmaar e.o. Gezellig elkaar weer zien en veel levenservaring samen delen. Eten reserveren: cjccjelsma@gmail.com

