
ADRESSE:
Ungdomshuset
Nørregade 60
5000 Odense C
 
Tlf. 63756820
E-mail: mnh@odense.dk
 
PRISER:
Partoutbillet til hele festivalen: 100 kr.
Fredagsbillet: 50 kr.
Lørdagsbillet: 75 kr.
Søndagsbillet: 50 kr.

MAD OG DRIKKE:
Folkekøkken sørger for lækker vegansk 
café med mad og drikke alle dagene i 
Ungdomshuset 

Man kan forudbestille forplejning til hele 
festivalen og få rabat ved at købe en mad-
billet til kun 150 kr.  
Læs mere eller køb billet på  
<link Femalefestival.dk />

FREDAG
18.30-20.00: AFTENSMAD BUFFET – 50 KR.

LØRDAG
10.00-12.00: BRUNCH – 40 KR.
15.00-16.00: KAFFE/THE OG KAGE – 20 KR.
18.00-20.00: AFTENSMAD BUFFET – 50 KR.

SØNDAG
10.00-12.00: BRUNCH – 40 KR.

PRAKTISK INFO

TIRSDAG D. 27.2  ONSDAG D. 28.2
15.00-16.00:
KVINDER I FILM – FILMVISNING
PANTHEONSGADE 5, 2. SAL
(GRATIS)

19.00-20.30: 
MØDOM, KØNSKRANS, 
JOMFRUHINDE…
VOLLSMOSE ALLÉ 10, 5240 ODENSE NØ
40 KR. (GRATIS FOR PERSONER MED EN FEMALE FESTIVAL BILLET)

KVINDER I FILM – FILMVISNING
Odense Filmværksted har samlet syv kortfilm, både 
dokumentarer og fiktion, der omhandler kvinder. 
Filmene rører ved emner som kærlighed, frygt, drøm-
me, kreativitet, nazisme og det at være forældreløs.

MØDOM, KØNSKRANS, 
JOMFRUHINDE…
Kom og oplev professor emeritus i retsmedicin Jørgen 
lange Thomsen og jordemoder Gry Stevens Sendero-
vitz fortælle om deres oplevelser med fænomenet 
mødomme. Myterne om mødomme eller jomfruhinder 
er mange og knytter sig til traditioner på tværs af 
kultur og tid. Til foredraget vil disse myter blive 
undersøgt i en både morsom og skræmmende facon.

MUSIKPRODUKTION, KREATIVITET OG 
MUSIKERLIV
Workshop der omhandler gør-det-selv produktion af 
musik og det kreative arbejde med personligt udtryk 
og “sound”. Workshoppen vil indføre dig i basis 
know-hows – fra musikproduktion til udgivelse. Der 
vil være fokus på brug af devices som pedaler og 
effekter i sangskrivning, indspilning og mixing. Med 
på vejen vil kursusleder, Ess, dele erfaringer og tips til 
at navigere på musikscenen som ny musiker, og bely-
se den fine balance at få ambitioner og virkelighed til 
at gå op i en højere enhed.

KOM TIL WORKSHOPS!
I år afholder OTG, i samarbejde med Female Festival, 
nogle forskellige workshops på OTG for at informere, i 
særdeleshed piger, om teknologiens essentielle rolle i 
vores samfund.
Kom og deltag i de 7 workshops om emnerne: 
Robotter, Skønhedsprodukter, 3D print og 
laserskæring, Muleposer, Festlig hækling, Design 
og Magic science. Workshopsne er for ALLE, find 
begivenhederne på Facebook ved at like ”Workshops 
på OTG d. 1/3””.

INGE LEHMANN OG JORDENS KERNE
Danskeren Inge Lehmann begyndte sin videnskabelige 
karriere på et tidspunkt, hvor kvindelige forskere 
var et særsyn, og kun i kraft af hendes talent og stor 
vedholdenhed lykkedes det hende at få succes
Lif Lund Jacobsen er forsker ved Rigsarkivet og vil 
til arrangementet tale om Inges karrieremæssige 
udfordringer, som mange tidlige kvindelige forskere 
mødte, men også den Kolde Krigs betydning for vores 
udforskning af jorden. 

BABY IN VAIN
Baby in Vain er en pige rock trio fra Danmark. Du kan 
forvente en aften med tung rock, Sonic Youth-agtig 
støj og punket energi.

19.00-21:00: 
DIY: MUSIKPRODUKTION, KREATIVITET 
OG MUSIKERLIV
JERNBANEGADE 34, 5000 ODENSE C
PRIS: 20 KR. (10 KR. FOR PERSONER MED EN FEMALE FESTIVAL BILLET)

16.00-20.00: 
KOM TIL WORKSHOPS!
OTG, MUNKEBJERGVEJ 130, 5230 
ODENSE M
GRATIS

19.00-20.30: 
INGE LEHMANN OG JORDENS KERNE
VOLLSMOSE ALLÉ 10, 5240 
ODENSE NØ
20 KR. (GRATIS FOR PERSONER MED EN FEMALE FESTIVAL BILLET)

20.00-23:00: 
BABY IN VAIN
ØSTRE STATIONSVEJ 35, 5000 
ODENSE C 
120 KR. (60 KR. FOR PERSONER MED EN FEMALE FESTIVAL BILLET)

FORPROGRAM

TORSDAG D. 1.3

BESKRIVELSER

UDSTILLING 
”HVORFOR? HVORFOR IKKE!”
Kan en kvinde være brandmand? Og kan en mand 
være dagplejer? Er det problematisk at være pige 
i esport? 
Udstillingen portrætterer ni mænd og kvinder, der 
alle bevæger sig indenfor kredse, der er 
domineret af det modsatte køn.
Udstillingen er skabt i samarbejde med Vollsmose 
Kulturhus og fotograf Liv Kastrup.

FEMALE FESTIVAL
Odense  2. - 4. 3 201 8

Forarrangementer  27.2. - 1 . 3 201 8

<ADRESSE> Ungdomshuset, Nørregade 60, 5000 Odense C </>  

           facebook.com/femalefestival />instagram.com/femalefestival <#>#femalefestival />
            <#>WORKSHOPS // DEBAT // KUNST // KONCERTER // DANS // CAFÉ // HYGGE // OPLÆG />
                                                                                                    
                                                                                                             <FOTOGRAF> WWW.LIVKASTRUP.COM /> <ARTWORKS> ARNKLIT/> <link  Femalefestival.dk />



BESKRIVELSER AF WORKSHOPS, DEBAT OG FOREDRAG
17.00-17.30:
ÅBNING AF FEMALE FESTIVAL 2018
17.30-18.00: HELTINDER - SOM VI ER 

17.30-18.30 & 19.00-22.00: 
BOOB T-SHIRT WORKSHOP
PRIS: 50 KR. FOR EN T-SHIRT MED PRINT, 20 KR. VED MEDBRINGELSE 
AF EGEN T-SHIRT

19.00-20.00: DJ MY
20.00-20.30: KVINDER I KORTFILM
20.00-24.00: RØDE HIMMEL

24.00-?: 
AFTERPARTY PÅ BOOGIE DANCE CAFÉ

10.30-10.40, 12.50-13.00 & 15.00: 
BALLET FOR ALLE
11.00-12.00: HVERDAGS SEXISME
12.00-13.00: IDA RUD – TYKKE IDA
12.00-12.30 OG 16.00-16.30: 
KVINDER I KORTFILM
12.00-13.00: NORMKRITIK OG 
FEMINISME – FØR OG NU 

12.00-15.00 OG 16.00-18.00: 
LASERCUTTERWORKSHOP
12.00-17.00: SYWORKSHOP
15.00-17.00: STRIKKEWORKSHOP
13.00-13.15: TED TALKS ABOUT 
WOMAN SPEAKERS
13.00-14.00: TYKAKTIVISME OG 
KROPSPOSITIVISME
13.15-15.00: TED TALKS FILM

13.00-15.00: #METOO PANELDEBAT
14.00-15.00: CAMILLA TVED – FEMI-
NISTISK JORDEMODER 
15.00-15.10: HIPS TALENTHOLD
16.00-17.00: VOLD I BLANDEDE 
ÆGTESKABER
16.00-18.00: TALK OM #METOO 

17.30-18.30 OG 19.00-22.00: 
BOOB T-SHIRT WORKSHOP
PRIS: 50 KR. FOR EN T-SHIRT MED PRINT, 20 KR. VED MEDBRINGELSE 
AF EGEN T-SHIRT

19.00-21.00: ÅBEN SCENE
19.00-19.45: MAVEDANS WORKSHOP
21.00-24.00: HEMMELIGHED
24.00-?: 
AFTERPARTY PÅ BOOGIE DANCE CAFÉ

11.00-12.00: 
KARINA WILLUMSEN

12.00-13.15: 
VOLD I KÆRLIGHEDENS NAVN

12.00-13.00: 
PILATES

12.00-14.00: 
WORKSHOP OM HÆVNPORNO

14.00: AFSLUTNING 
AF FESTIVALEN

FREDAG D. 2.3

LØRDAG D. 3.3 

SØNDAG D. 4.3

ÅBNINGEN AF FEMALE FESTIVAL 2018
Åbning og åbningstale v. Forkvinde Asja Karkov og 
Medarrangør og Kvindesagsforkæmper Kefa Abu Ras 

HELTINDER - SOM VI ER
Schultz og Sarbo er en kreativ musikalsk duo med 
rødder i teater- og musikmiljøet. De hylder i denne 
udstilling kvinder! De hylder rygdeller, slapt 
maveskind, brugte bryster og sætter den almindelige 
kvinde – HELTINDEN – i fokus. Deres billeder er 
provokerende, angstprovokerende, skræmmende, 
smukke, grimme, sjove, spændende og hverdagsagtige 
med et pift af lækkerhed og humor.

BOOB T-SHIRT WORKSHOP
Til t-shirt-workshop kan du komme og få lavet din 
egen personlige feminist-t-shirt. Du kan lave dit eget 
print eller bruge et af vores. Du kan også få lavet din 
helt egen ‘boob-t-shirt’. Konceptet er at du får taget 
et billede af dine bryster,  og får det derefter printet 
på t-shirten henover brystet.

DJ MY
Med styrke og skrøbelighed præsenterer 
My Lambertsen sange, der søger efter klarsyn og 
forståelse af livets mønstre og gentagelser.

RØDE HIMMEL
Røde Himmel er en forening startet af en gruppe unge 
odenseanere, der laver tilbagevendende musikarran-
gementer på Ungdomshuset. I forbindelse med Female 
Festival præsenterer de 2 kvindelige elektroniske 
artister: Ydegirl og Clarissa Cornelli.

BALLET FOR ALLE
Oplev hvor sjovt det er at bevæge sig sammen med 
andre og opdag, at ballet er for alle uanset form 
og alder, når Female Festival præsenterer først en 
balletsolo helt på tå og senere et lille stykke udført 
af balletdansere i forskellige aldre fra Hips Dance 
Studios.

HVERDAGS SEXISME
Hvad er hverdagssexisme, hvor støder man på det og 
hvad kan man gøre ved det? Det er nogle af de 
spørgsmål som Everyday sexisme Project Denmark 
ville svare på til deres oplæg. Glæd jer til et 
spændende foredrag, hvor du kan lære mere om 
organisationen, deres arbejde og meget mere.

IDA RUD – TYKKE IDA
Hvorfor hadede jeg mig selv? Hvorfor hader vi os 
selv? Er det politisk, er det kønskamp, eller er det 
bare dybt personligt? Ida Rud fortæller om hvad der 
førte til dokumentaren ”Tykke Ida”, og går i dialog 
med publikum – for en af de bedste måder, vi lærer 
på, er ved at tale højt om tingene med hinanden.

KVINDER I KORTFILM
Odense filmværksted viser 5 små kortfilm med 
feministisk tema.

NORMKRITIK OG FEMINISME – FØR OG 
NU 
Ronja Mannov Olesen er queerfeminist og normkritisk 
aktivist. I denne workshop kigger hun nærmere på 
feminisme, hvad feminisme “er”, og hvordan 
normkritik og feminisme hænger sammen – før, nu 
og i fremtiden. Der bliver stillet vi skarpt på normer, 
der begrænser og diskriminerer – og finder måder at 
udfordre dem på.

LASERCUTTERWORKSHOP
Vi laver skilte, badges, nøgleringe og smykker med 
feministiske tegn og citater på lasercutteren.Så kom 
og få et kvindekamp-symbol i en halskæde, et par 
bryster som øreringe, eller dit yndlings feministiske 
slogan i en nøglering!

SYWORKSHOP
I samarbejde med Odense Design Akademi velkommen 
til en workshop, hvor det er muligt at transformere 
genbrugsmaterialer til nye nyttige hverdags brugsting. 
Så find dine gamle bukser, duge, håndklæder eller 
hvad du ellers måtte have liggende frem og kom til 
Female Festival og giv dem nyt liv.

STRIKKEWORKSHOP
I samarbejde med Vibeke Pope fra Garnbutikken 
PurePope velkommen til en workshop, der giver 
mulighed for at komme godt igang med strikkeriet. 
Medbring gerne egne strikkepinde, ellers er der 
mulighed for at købe både garn og pinde.

TED TALKS ABOUT WOMAN SPEAKERS
Steffie Limère, head organiser of TEDxOdense, will 
give us an introduction to TED and TEDx, where she 
will focus on TED talks by female speakers and how 
difficult it is to find/encourage them to take the stage

TYKAKTIVISME OG 
KROPSPOSITIVISME
Har du nogensinde fået at vide, at din krop er 
ulækker? Har fremmede kommenteret på din krop, 
dit madvalg, din intelligens? Har nogen du kender 
foreslået, at du taber dig for din ‘sundheds’ skyld? Er 
du i kategorien som Michelle Obama vil udrydde? Så 
kom til FedFronts oplæg om tykaktivisme! Hvis du kan 
sige nej til alt det ovenstående, foreslår vi alligevel du 
kommer og er parat til at lytte og lære.

TED TALKS FILM
Movies about TED talks connected to feminism and 
equality.

#METOO PANELDEBAT
Kom med når Danner, Dansk Kvindesamfund og 
Kvinderådet inviterer til dialogmøde om, hvordan vi 
kommer videre efter #metoo og får skabt tryghed på 
arbejdspladsen. Borgmester Peter Rahbæk Juel starter 
debatten, vi har spørgsmålene og håber, at 
paneldeltagerne sammen med publikum vil give 
svarene på, hvordan vi går fra hashtag til handling. 
Derfor vil der efter oplæg fra panelet være 
workshops, hvor publikum arbejder sammen om 
forslag til konkrete tiltag, som Danner, Dansk 
Kvindesamfund og Kvinderådet efterfølgende kan give 
videre til arbejdsgivere, fagforeninger og politikere.

CAMILLA TVED – 
FEMINISTISK JORDEMODER 
Normkritiske perspektiver på graviditet, fødsel, barsel 
og familiedannelse.Workshoppen giver et billede af 
hvordan man kan gå skævt, feministisk og normkritisk 
til reproduktiv sundhed og familiedannelse, men vi 
skal også se lidt på hvad der sker når man ikke gør 
det.

VOLD I BLANDEDE ÆGTESKABER
Når au pairs bliver udsat for vold i deres danske 
værtsfamilie, har staten pligt til at beskytte dem mod 
volden, men når de søger hjælp til at forlade 
værtsfamilien, risikerer de unge kvinder – i mod 
reglerne – at blive smidt ud af landet i stedet. Danners 
konsulent Therese Christensen er deres beskyttelse 
mod krænkelserne.

TALK OM #METOO 
Talk med Eini Carina Grønvold, Ulrik Frost og Ahmad 
Mahmoud ved moderator Johanne Mygind om #Metoo
.

BOOB T-SHIRT WORKSHOP
Til t-shirt-workshop kan du komme og få lavet din 
egen personlige feminist-t-shirt. Du kan lave dit eget 
print eller bruge et af vores. Du kan også få lavet din 
helt egen ‘boob-t-shirt’. Konceptet er at du får taget 
et billede af dine bryster,  og får det derefter printet 
på t-shirten henover brystet.

MAVEDANS WORKSHOP
At danse mavedans giver den feminine side mulighed 
for fri udfoldelse gennem bevægelse, påklædning og 
samvær med andre kvinder. Den danses af alle kvinder 
uanset alder og status. Workshoppen er for alle som 
har lyst til at lære de grundlæggende trin. Det hele vil 
foregå på en meget afslappet og sjov måde.

KARINA WILLUMSEN
Sangskriver, musiker og feminist Karina Willumsen 
spiller egne kompositioner og tager gamle 
feministiske sange op til fællessang. Karina Willumsen 
leverer humoristisk, politisk satire og stiller blandt 
andet skarpt på tidens netværkskultur, slikpolitik og 
sin egen feminisme.

BIOGRAF: VOLD I KÆRLIGHEDENS 
NAVN
Bag krisecenterets trygge mure samler kvinderne 
kræfter. Dag for dag bearbejder de deres oplevelser, 
får opbygget deres selvtillid og tager de små skridt, 
der kan hjælpe dem til at bryde ud af det voldelige 
forhold, der sendte dem på krisecenter.

PILATES
Rund festivalen af på bedste vis og forkæl din krop og 
dit sind med en times Pilates ved instruktør Linette 
Bertelsen fra Hips Dance Studios. Pilates er en funk-
tionel træningsform, der styrker samarbejdet mellem 
nervesystemet og de forskellige muskelgrupper, og 
øger på den måde kroppens stabilitet, fleksibilitet,
koordination og balance.

WORKSHOP OM HÆVNPORNO
De sidste 4-5 år er fænomenet hævnporno blevet no-
get alle taler om, men hvorfor er det, at det bliver ved 
med at ske? Og hvordan kan vi undgå det i fremtiden? 
For at komme et skridt nærmere, vil du undervejs blive 
præsenteret for: Hvad hævnporno er, hvem der udøver 
det og hvorfor. Derudover vil teknologiens betydning 
blive taget op til debat.

AFSLUTNING AF FESTIVALEN
V. Forkvinde Asja Karkov og Medarrangør og Kvinde-
sagsforkæmper Kefa Abu Ras – tak for i år.

BESKRIVELSER

PROGRAM - UNGDOMSHUSET, NØRREGADE 60

<#>WORKSHOPS // DEBAT // KUNST // KONCERTER // DANS // CAFÉ // HYGGE // OPLÆG />

CAFÉ
BIO

3. SAL
DANSESALEN 

1. SAL3. SAL
CLUBHOUSE 
ST. KÆLDER 1. SAL


