(zondag 6 maart)

Haagse centrale viering van Internationale Vrouwendag 2005
Zondag 6 maart
Zcala, Hobbemastraat 120
13.00- 18.00 uur

Grote Zaal

PROGRAMMA
13.00 uur Inloop

13.30- 14.10 uur
buurtsoap o.l.v. theatermaker Annemieke van Nierop gespeeld door buurtbewoonsters uit een
aantal wijken
14.20- 14.45 uur
Zangoptreden van Celine Karijodikoro, winnares kunstbende 2003
14.55- 15.35 uur
Herhaling buurtsoap
15.45- 16.15 uur
Theatervoorstelling ‘Mooie praatjes’
Antilliaans humoristisch theaterstuk o ver opvoeding o.l.v. theatermaker Milushka Birge
16.15 – 17.00 uur
FLITSDEBAT naar aanleiding van theatervoorstelling ‘Mooie praatjes’
Geef je mening!
17.10 – 17.30 uur
Viering van sociaal cultureel vrouwenorganisatie AASRA
Dansoptreden Wie, wat, waar
17.30- 18.00 uur
Dansoptreden van de Surinaamse meisjesdansgroep, Luddjamara
Foyer
13.30- 18.00 uur
Vrouwelijke ondernemersmarkt. Een diversiteit aan ‘ doe’ activiteiten wordt aangeboden door
vrouwelijke ondernemers.
Henna tatoo, Beauty Salon, zet je eigen hoofddoek in model, Arabische kalligrafie, Arubaanse
taartdecoraties, laat jezelf verkleden en opmaken als Marokkaanse bruid, maak je eigen (tule)
suikersnoepjes .

Workshops
•

Workshop ‘Verken de grenzen van je pensioen’ (Levensloopspel)
E-Quality
14.00-15.00. Herhaling om 15.30- 16.30

•

Workshop ‘Ondernemen…geen ver van je bed show’
People2People
14.00-15.00. Herhaling om 15.30- 16.30

•

Workshop ‘Het Vrouwen TalentenSpel’
KADOVA MATCHLINE en Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)
14.00-15.00. Herhaling om 15.30- 16.30

•

Workshop ‘Verken de grenzen van je pensioen’ (Levensloopspel)
Wil jij weten hoe het zit met je pensioen? Of je in armoede of met ‘het Zwitserlevengevoel’ gaat leven op je 65 e? Wat voor gevolgen hebben keuzes e n gebeurtenissen in je
leven voor je inkomen? En wil je weten wat je er zelf aan kunt doen? Kom dan naar de
workshop ‘Verken de grenzen van je pensioen’. Samen met anderen doen we het
levensloopspel, waarbij een dobbelsteen jouw leven bepaalt. Fatos Ipek-Demir,
beleidsmedewerker bij
E-Quality vertelt je daarnaast van alles over pensioen. Met tips over do’s en dont’s voor
een goed pensioen kan jij werken aan een goed inkomen op je 65 e en kun je een gratis
toolkit met informatie winnen. Graag tot ziens op de workshop.
Datum: 6 maart 2005
Locatie: Zcala
Tijd: 14.00-15.00. Herhaling om 15.30- 16.30
Toegang: Gratis, aanmelding bij binnenkomst
Informatie: Importante, Nathaly Mercera 070-3125200

•

Workshop ‘Ondernemen…geen ver van je bed show’
Is een eigen zaak beginnen inderdaad zo riskant? Ondervind je als (jonge) vrouw hierbij
zoals vaak beweerd wordt een extra handicap? Hoe combineer je de opstart van je
onderneming met je baan? Hoe pak je het aan als er straks kinderen komen?
Laat je inspireren door de twee jonge vrouwelijke onderneemsters van People2People, een
maatschappelijke organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Simone
Scholtz en Martine de Graaff geven tijdens een interactieve workshop een indruk van wat
je kunt tegenkomen bij de start van een eigen onderneming. Met goede tips over het
belang van netwerken, je kwaliteiten herkennen en het opzetten van een persoonlijk
ontwikkelingsplan, is een eigen onderneming geen ver van je bed show meer. Vanuit vier
losse ideeën z ijn ze gekomen tot één concreet plan. Wil je hier meer over weten, wees dan
welkom op de workshop ‘Ondernemen…geen ver van je bed show’.
Datum: 6 maart 2005
Locatie: Zcala
Tijd: 14.00- 15.00. Herhaling om 15.30 – 16.30 uur
Toegang: Gratis, aanmelding bij binnenkomst
Informatie: Importante, Nathaly Mercera 070-3125200

Het Vrouwen TalentenSpel:
Begin 2004 heeft de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) een succesvol
talentenspel ontwikkeld voor oudere migranten vrouwen. In Den Haag heeft KADOVA MATCHLINE
dit spel verder ontwikkeld t.b.v. andere groepen. In het kader van Internationale Vrouwendag
2005 hebben ze een variant van dit spel uitgewerkt: het Vrouwen TalentenSpel.
De bedoeling van dit spel is om de eigen talenten, maar ook die van anderen te leren herkennen.
Met deze kennis van onderlinge talenten kan men dan zoeken naar mogelijkheden om met een
gesloten beurs elkaar tot steun te zijn. Onvermoede talenten komen met dit spel naar boven
waarbij deelnemers al spelende tot concrete afspraken komen om elkaar van dienst te zijn. Lorette
Anders (KADOVA MATCHLINE) en Saskia Moerbeek (stichting BMP) zullen op 6 maart dit spel met
u spelen en zo uw verborgen talenten ontdekken.
Datum: 6 maart 2005
Locatie: Zcala
Tijd: 14.00- 15.00. Herhaling om 15.30 – 16.30 uur
Toegang: Gratis, aanmelding bij binnenkomst
Informatie: Importante, Nathaly Mercera 070-3125200
De Buurtsoap
Vorig jaar was het een daverend succes! Op verzoek van velen is het terug. Ook dit jaar weten
Haagse vrouwen uit dive rse wijken u weer te boeien met herkenbare verhalen uit hun levens en
over hun buurt. Op eigenzinnige en humoristische wijze zetten zij neer wat hen zoal bezighoudt en
wat ze meemaken in hun wijk. Een verhaal over liefde, huwelijk, echtscheiding, keuzes, v reugde,
verlies en verdriet. Een buurt waar jij in woont en waar ik in woon. Een optelsom van alle buurten
in Den Haag…en hun vrouwen.
Tijdens deze interactieve voorstelling met het publiek ben jij geen buitenstaander. De vrouw in de
buurtsoap, dat ben jij!
De vrouwen uit de buurtsoap komen overal vandaan. Uit Nederland, Turkije, Iran, China of
Marokko. Samen maken ze er een Haags verhaal van. Laat je inspireren door hun spel. Wie weet,
misschien doe jij volgend jaar zelf mee.
Datum: 6 maart
Locatie: Zcala
Tijd: 13.30 – 14.10 uur en 15.00 – 15.40 uur
Toegang: Gratis
Theatermaker: Annemieke van Nierop
Informatie: Importante, Nathaly Mercera 070-3125200
Aanmelden niet nodig. Entree op volgorde van binnenkomst.
Theatervoorstelling “Mooie praatjes”
In deze Antilliaanse productie staat de Nederlandse opvoeding versus de Antilliaanse opvoeding
centraal. In deze voorstelling laten wij de verschillende opvattingen zien die ouders en
leerkrachten kunnen hebben met betrekking tot de opvoeding van kinderen. Ouders die vinden dat
de school zich te veel met hun privé zaken bemoeit en een school die vindt dat de ouders te weinig
betrokken zijn bij wat er op school gebeurt. Een verhaal over ruimte geven aan kinderen, ouders
die teruggrijpen naar patronen uit hun jeugd en over zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van
kinderen. In deze bruisende presentatie die op ontroerende en humoristische wijze wordt gebracht,
zetten twee buurvrouwen het verhaal neer.
De Antilliaanse dramadocente Milushka Birge wil een voorstelling die herkenbaar is. De
spelsituaties zijn levensecht, de speelwijze realistisch, waardoor het publiek zich gemakkelijk kan
identificeren met de gespeelde situaties.
Datum: 6 maart 2005
Locatie: Zcala
Tijd: 15.45- 16.15 uur
Toegang: Gratis
Voor meer informatie: Importante, 070-3125200

Flitsdebat
Aansluitend aan de theatervoorstelling ‘Mooie praatjes’, volgt een kort debat over de thema’s
opvoeding en ouderparticipatie. Je hoort migranten ouders wel eens klagen dat zij het gevoel
hebben de controle o ver de opvoeding van hun kinderen te verliezen. De corrigerende tik wordt als
kindermishandeling gezien en bovendien weten kinderen de weg naar de hulpverlening erg goed te
vinden. Ze zouden teveel informatie hierover krijgen via de media en met name op school.
Onderwijzers hebben wel eens het gevoel dat ouders de opvoeding buitenshuis aan de school over
laten en dat zij de kinderen moeten opvoeden i.p.v. lesgeven.
Heb je hier een mening over? Heb je zoiets meegemaakt? We horen het graag op 6 maart!
Datum: 6 maart 2005
Locatie: Zcala
Tijd: 16.15 – 17.00 uur
Toegang: Gratis
Informatie: Importante, Nathaly Mercera 070-3125200

Dansvoorstelling Luddjamara
De Surinaamse groep Luddjamara, bestaat uit vier wervelende jonge danseressen die op
zinderende wijze dans uit Suriname brengen. De dansen zijn gebaseerd op tradities uit het
binnenland van Suriname zoals Kaseko, Aleke, Awasa en Kaskawina. In hun presentatie trachten
ze dansliefhebbers van jong tot oud meer in contact te brengen met Afro Surinaamse
danstra dities. Naast het brengen van dans louter als culturele uiting weten de dames een ieder tot
dansen te bewegen. Het motto van Luddjamara is dan ook: om uw danssfeer te verhogen.
Datum: 6 maart 2005
Locatie: Zcala
Tijd: 17.30-18.00 uur
Toegang: Gratis
Voor meer informatie: Importante, Nathaly Mercera 070-3125200
•
•

•

Het geheel wordt gepresenteerd door Esma Abouzahra, die onder meer deel uitmaakt van
het theaterduo PH Neutraal.
Er is kinderopvang aanwezig.
De Centrale Viering van de Internationale Vrouwendag w ordt georganiseerd door MCI,
Stichting Kaabassi, Stichting Yasmin, Bureau Discriminatiezaken en Importante.

