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torsdag 1. mars

18:00 Åpning av POPUP Feministhus 2018 
v/Tone Sofie Aglen og Berit Rusten
Tone Sofie er politisk kommentator i Adresseavisa og har en
 tydelig stemme blant annet om #metoo

18:30 Sang ved studentkoret Candiss

19:00 Barn og nettporno: forfatter Gro Dahle og forsker Anne Grytbakk
Prosalong i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og
 oversetterforening om temaet barn og porno på nett, med
 utgangspunkt i boka Sesam Sesam av Gro Dahle.
Foreldre og besteforeldre oppfordres til å komme på dette
 seminaret!

20:00 Det er på tide å ta fitta tilbake!
Til åpningsdagen skaper illustratør Linnéa Johansson en  stor
 tegning av en vagina som skal henge i vinduet mot  Krambugata/
Olav Trygvassonsgate. POPUP-feministhus  setter med dette
fokus på skjønnhetsoperasjoner av kjønnsleppene eller "frivillig
omskjæring".

fredag 2. mars

18:00 Videoer med kvinner i historien, med Norske kvinners
 sanitetsforening

18:30 Slampoesiverksted med grønnstrømpene
Slampoesi er møtet mellom dikt, rap, stand up, utlevering og
fortelling, praktisk talt det meste innenfor poesiens rammer. 
Bli med på skriveverksted.

20:30 Poesikveld med full fart
Vi får høre resultat av skriveverksted i slampoesi med
grønnstrømpene, og det er åpent for alle å delta på  “åpen mic”.

Lørdag 3. mars

13:00 Utstilling: Sexheroines - Redemption of the family saviour
Utstillingen er en personlig fortelling om martyrene i Manila som
forsørger storfamilien gjennom sexarbeid. 
Ansvarlig: Christina  Listanco Einmo (lærer, fotograf, journalist,
 forfatter).

16:00 Workshop selvforsvar v/Linn Anita Lundager
Praktiske teknikker, holdning og tanker rundt selvforsvar. 

Søndag 4.mars - Mandag 5. mars

Parolemaling til 8. marsarragnementet.

[TA MED EGEN KOPP SÅ FÅR DU GRATIS KAFFE OG TE]

For tredje gang arrangeres POPUP feministhus! 

Et tomt butikklokale i Olavskvartalet fylles med

 feministisk program, i tre uker, fra 1. til 22. mars.

1.-19. mars 2016 poppet POPUP feministhus opp for første
gang. Et forsøksprosjekt som 8. marskomitéen oppsummerte
som vellykket.

I 2017 fyltes huset med aktiviteter hele mars måned, unntatt
søndager

I år igjen gir huset rom for kvinnestemmer på ulikt vis, i et
 fullpakket, spennende og allsidig program.

POPUP feministhus gjennomføres på idealisme, kun husleien
betales av 8. marskomitéen. Fra 2017 har vi et politisk vedtak
fra bystyret som støtter oss moralsk i  arbeidet. Dette gir håp
om at Trondheim vil bli den første byen i Norge i dette
 år hundret som smykker seg med et permanent feministhus.

Velkommen!
nett

8mars.no

Instagram

popup_feministhus

Facebook

POPUPfeministhusTrondheim

1.-22. mars i Olavskvartalet�



“Kvinner mot en diktator!”
Forsker Gulnara Nadamova er fra Kazakhstan og jobbet mange år
ved et universitet i Tyrkia. Plutselig ble hun ansett som farlig for
Erdogan-regimet. Hun flyktet sammen med mannen og sin lille
datter på 4 år i 2017. Hvorfor skjedde dette? Hvorfor kunne hun
ikke reise tilbake til hjemlandet, Kazakhstan?

“Friheten å presse kvinner i dagens Tyrkia”
Aysun Yazici er journalist og en av få som har våget å kritisere
mektige Erdogan. Hva skjedde egentlig den 15. juli ved kupp-
forsøket? Over 17 000 kvinner er i fengsel etter kuppforsøket, 
hva var deres skyld?

“Mitt møte med Norge - en poetisk fortelling”
av Loreta Skrogstad

19:15 Sex og samtykke: Korleis gjere russetida tryggare
Lovise Stette-Høyberg, Kvinnefronten Trondheim prater om utfor-
dringane kring trakassering og overgrep blant ungdom i russetida.
Diskusjon: kva for ein måte ynskjer Kvinnefronten at ein pratar om,
og praktiserer, seksuelt samtykke? Vi vil gjerne også høyre kva
andre tenkjer om temaet!

20:00 Verdenskafé
Diskusjonsgrupper rundt sex og samtykke.

Torsdag 15. mars

18:00 Billedkunst og kvinnekamp v/Randi Nygaard
Randi N. Lium forteller om kvinnelige kunstnere og  kvinnekamp i
årene 1970 - 2000. Enkelte kunstnere tok  utgangspunkt i sin egen
kropp og seksualitet, mens andre fant sitt uttrykk i personlige
fortellinger om isolasjon og fremmedgjøring. Randi N. Lium er
 seniorforsker ved  Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

19:00 Kor Hen med dirigent Gunnhild Hasund
Kor Hen er eit nyoppstarta skeivt blandakor med  heterovennlig
profil.

19:30 How transgender rights are women's rights by France Rose
Presentation and discussion on gender diversity in Norway and
why trans rights are also women's rights. Workshop for exploring
and understanding gender diversity, and the topic of trans' and
women's rights. (Event in English)
Rose is a PhD candidate in Gender Studies.

20:30 Kreativitet og feministaktivisme på 
70- og 80-tallet i Trondheim
Astri Holm og Berit Rusten har vært feministaktivister siden 
70-tallet. Begge har erfaring fra den nye feministbølgen som har
vokst frem de siste årene, i mange ulike organisasjoner. Når gir de
ut en bok, og denne kvelden lover forfatterne  inspirerende, latter-
vekkende og tankevekkende fortellinger.

[TA MED EGEN KOPP SÅ FÅR DU GRATIS KAFFE OG TE]

Tirsdag 6. mars

18:00 Poesi og dagens feminisme
Møt poet og aktivist Fatemeh Ekhtesari fra Iran og poet og
 journalist Gunel Movlud fra Aserbajdsjan. De leser egne dikt,
snakker om feminisme og egne erfaringer. Samtalen ledes av
 Gulabuddin Sukhanwar.  
Ansvarlig: Litteratur for Inkludring og Friby Trondheim. 
(Event in English)

19:00 Gender, digital media and activism. 
Can feminist bloggers make a difference?
Lecture by youth and social media researcher 
Karolina Dmitrow-Devold, about feminist and activist 
practices online and the  potential for making a change 
(event in English).

20:00 Den vet best hvor skoen trykker, som har den på…
Fortellerkveld med Midtnorsk fortellerforum.

Torsdag 8. mars

POPUP feministhus er stengt 8. mars. 
Se 8.mars.no for program. 
Forskerstafett i Rådhussalen kl. 14-16. 
Se program på www.ntnu.edu/genderhub/genderhub

Lørdag 10. mars

13:00 Utstilling: Ungdom og kjønnsroller
Gjennom kunst deler ungdommer sine egne historier knyttet til
identitet, kjønnsroller, kropp og kjærlighet. Finnes det noen
stereotypier eller kjønnsroller i dag? 
Ansvarlig: Jeanette Mauricio, journalist, lærer og forfatter.

14:00 - 21:00 #metoohackathon
For creative people, thinkers, innovators, artists, students,
 teachers, programmers, designers .... everyone is welcome to the
first hackathon in popupfeministhus. Let's find cool hacks to
 create more awareness and find solutions around #metoo. 
Facilitator: Arne Jenssen / Promoting: Hilde Gudvangen and
Jeanette Mauricio

Tirsdag 13. mars

Møt kvinnene, hør historiene.

18:00 En iransk kvinne i Limboland
Fatemeh Varmazyar (Iran) har bodd i Norge i over 11 år, uten
 oppholdstillatelse. I Iran demonstrerte hun mot regimet. 
I Trondheim brente hun sin hijab på torget 8. mars 2007.  
Hvorfor får hun ikke opphold? Hvorfor kan hun ikke reise tilbake? 
I samtale med Berit Rusten.

[TA MED EGEN KOPP SÅ FÅR DU GRATIS KAFFE OG TE]



Torsdag 22. mars

POPUP FInALe
18:00 Handpan Music by Natalia Cesari

Natalia Cesari har studert musikk og komposisjon i  Argentina.
Hennes instrumenter er sang og perkusjon. Hun spiller Handpan og
andre instrumenter fra forskjellige kulturer.

18:30 Kollektiv lesing av #metoo tekster

19:00 Resultater Hackathon #metoo
Presentasjonen av vinnerne fra #metoohackathon som var 
10. mars.

19:30 Svartlamon damekor synger sanger vi liker å høre.

20:00 Bak de glitrende historiene om Victoria Bachke, 
ved Jorunn Dugstad
Jorunn Dugstad har skrevet en kritikerrost biografi om sin gudmor
Victoria Bachke, som grunnla Ringve museum.  Forfatteren
forteller om den kronglete veien med å lete frem alt materialet
bak. Hun vil også se på Victoria i et feministisk perspektiv.

20:30 Avslutning og rydding

NB: Endringer i programmet kan skje. 
Sjekk derfor POPUP Feministhus på facebook

for programendringer og oppdateringer. 

Fredag 16. mars

DInner

Mangfoldhuset i Trondheim arrangerer verdenskafé i forbindelse med
Den internasjonale kvinnedagen. Det vil bli servert mat fra forskjellige
land samt samtaler rundt om kvinneverdier.

18:00 Feminism on the table. 
Hospitality as a way to share different flavors of storytelling and
ideas for a common feminist manifesto.

18:00-21:00 Bulgarsk sanggruppe inviterer til åpen øving
- slik at flere som kan være interessert i denne formen for sang,
kan få anledning til å få en smakebit og kanskje bestemme seg for
å bli en del av gruppen. Gruppen skal ha gjesteopptreden på en
festival i Bulgaria i august.

Lørdag 17. mars

13:00 “Klorsøstrene og andre badeengler”. 
En fotoutstilling om femininitet og vann v/Anne-Lise Aakervik.
(Journalist, foto graf og arrangør)

15:00 Workshop: feministisk kunst og kraft
Cathrine Larsen fra Abene kunstterapi gir en innføring i hva kunst-
terapi er. Vi skal gjøre noe bevegelse, en kort meditasjon og vi
maler en drøm. Ingen ferdigheter er nødvendig.

Tirsdag 20. mars

18:00 Vi bare gjør det!
Bli inspirert av de som bidrar til et bedre miljø, og få fart på eget
engasjement. Vi får innledning fra de som har satt i gang med egne
prosjekter, og inviterer til åpen diskusjon og idédugnad etterpå.
Hva kan vi selv gjøre?

19:00 NOT MY KING.
Join a card game to have conversations about the inter sectionality
between patriarchy, the environment, and  capitalism. 
Ansvarlig: Letizia Balzi

20:00 Teknologi for en bedre verden
Stian er kjent som programleder i NRK, men hans egentlige
 lidenskap i livet er å løse verdensproblemer. Med Flare, 
en gratis trygghetsapp som gjør det enkelt å be andre i nærheten
om hjelp ønsker Stian å gjøre hjelp mer tilgjengelig og skape en
tryggere verden for alle.

[TA MED EGEN KOPP SÅ FÅR DU GRATIS KAFFE OG TE]
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