WOMEN Inc. op Internationale vrouwendag
Doelen en drijfveren, speeddating, fun en ontmoeting
met aansluitend feest van DJ Suna, op donderdag
8 maart in Pakhuis de Zwijger.

Wekelijks geeft WOMEN Inc. een vrouw met een uitgesproken visie de kans om een hot issue te presenteren. Zo wordt een to-do-list opgebouwd van dé targets
van vrouwen van nu. Inmiddels hebben zo’n 20 heel
diverse vrouwen daarvan gebruik gemaakt en wordt
een mooie lijst aan targets opgebouwd, over wat
anders kan of beter moet in het belang van vrouwen.
Op 8 maart laat WOMEN Inc. alle targets nogmaals
passeren en kan vanaf dat moment gestemd worden
over prioriteiten. De top vijf uit deze live stempeiling
wordt in ieder geval geprogrammeerd op het grote
WOMEN Inc. festival in november 2007.
Verder op 8 maart ook volop fun, ontmoeting en cultuur:
speeddating, muziek, spoken word. DJ Suna sluit de
avond in stijl af met haar -speciaal voor de gelegenheidopgebouwde WOMEN Inc. discotheek!
En: de uitreiking van de she changes the world-award
waarmee vrouwenfonds Mama Cash haar Campagne
88 dagen afsluit.
Presentatie: Astrid Feiter en Jihad Alariachi, toegang
gratis, be Inc. & do Inc.
Kijk voor de targets, maar ook de actuele culturele
programmering op: www.women-inc.nl

Programma 8 maart
19:30 - 20:05 uur
Inloop en opening
20:05 - 20:40 uur
Mama Cash award ‘she changes the
world’ met optreden van Bad Brya
20:40 - 21:30 uur
Presentatie van opgebouwde longlist
21:30 - 22:00 uur
Presentatie van 5 targets met
internationaal perspectief
22:00 - 23:00 uur
Speeddates met zeepkistvrouwen
en open podium met gastoptredens
23:00 - 23:30 uur
Stempeiling van de targetlijst
23:30 - 01:00 uur
WOMEN Inc. disco met muzikale
moderator Suna Duijf
pms 397
en 50% pms 397
pms 397
en 50% pms 397

Cultuurfabriek
Stichting cultuurlab
Stichting HER WORLd

cmyk
volgens 6136 stickers(cd80)
25-5-100-20 en
50%van 25-5-100-30
= 12,5-2,5-50-15

cmyk
volgens 6136 stickers(cd80)
25-5-100-20 en
50%van 25-5-100-30
= 12,5-2,5-50-15

Mediapartner

do. 8 maart 2007 20:00 - 01:00 uur Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179 Amsterdam 020 788 44 44 www.women-inc.nl www.dezwijger.nl

