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Anderlecht organiseert van 8 tot 22 maart een vrouwenveertiendaagse  

Ter  gelegenheid van de internationale  vrouwendag,  bundelen de gemeente  en verschillende

verenigingen  de  krachten  om  een  veertiendaagse  vol  ontmoetingen,  tentoonstellingen,

workshops  en  voorstellingen  rond  het  thema  "vrouwen  in  de  media"  te  organiseren. De

evenementen vinden plaats van 8 tot 22 maart in heel de gemeente op initiatief van schepen van

Gelijke  Kansen  Jean-Jacques  Boelpaepe  en  met  de  steun  van  burgemeester  Eric  Tomas,

bevoegd voor Participatie.

Het  programma van  de  veertiendaagse,  dat  gecoördineerd  werd  door  de  gemeentedienst  Gelijke

Kansen,  de  dienst  Gezondheid  en  het  Participatiehuis,  is  rijk  aan  artistieke  en  socioculturele

evenementen. Dit programma is beschikbaar op  www.anderlecht-participatie.be. Deelnemers kunnen

er,  onder  andere,  aan volgende activiteiten  deelnemen:  workshop waarbij  deelnemers  seksistische

beelden  in  reclame  leren  ontdekken,  vertoning  van  de  documentaire  "Satellite  Queens"  over  de

controversiële sterren van een talkshow voor vrouwen (afspraak in het Participatiehuis), tentoonstelling

van werken die voortkomen uit "Femme du Silence" (Vrouwenwandeling van 8 tot 25 maart in de Van

Lintstraat),  schaduwtheater "Le chemin des femmes: ombres et lumières" in de Boutique culturelle,

tentoonstelling gerecycleerde kledij,  een praatgroep,  schrijfworkshops,  workshops breien en haken,

workshop  rond  zelfrespect,  tentoonstelling  van  pöëzieboekjes  gemaakt  met  personen  met  een

handicap ("Libres de poésie" in  de Boutique culturelle)  en een film over  het  verloren jonge model

"Frankie" in het Participatiehuis. 

Informatiecel 

http://www.participatie-anderlecht.be/


De pers is welkom op de feestelijke opening op woensdag 8 maart. Afspraak om 13u30 in de Curo-

Hall: Ropsy Chaudronstraat 7. Tijdens dit feest wordt de film "A travers la fenêtre" vertoond. Deze film

werd gemaakt door de vrouwen van de "mamacafés" in Peterbos. Verder is er ook een modeshow en

een concert van Iza Love (zang, viool en percussie).

U vindt het volledige programma van de veertiendaagse terug via

www.anderlecht-participatie.be. 

Neem voor meer informatie gerust contact op met Florence Colard, 

persattaché van de gemeente Anderlecht op 02 558 08 68 of 0494 577 944. 

http://www.anderlecht.be/
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