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FILMPROJECTIE EN DEBAT ROND DE FILM 
”SEULE CONTRE TOUS”
ISALA VZW
« Een thriller over vrouwenhandel »
« Seule contre tous » (The Whistleblower) ver-
telt het verhaal van Kathryn Bolkovac, ze werkt 
bij de politie en is vrijwilliger voor een missie 
voor de vredeshandhaving in Bosnië waar ze 
een jeugdprostitutie netwerk ontdekt die op 
de hoogste niveaus van de macht opereren. 
Gebaseerd op ware gebeurtenissen, deze film 
van Larysa Kondracki komt in opstand tegen 
het gebrek van acties van de Verenigde Naties 
tegen de sekshandel in Bosnië .De filmprojectie 
zal gevolgd worden door een discussie met het 
publiek, op basis van de gegevens verstrekt 
door de partner verenigingen: Dames draaien, 
European Women’s Lobby, WIIS (Women in In-
ternational Security Brussels) CFFB. De film is in 
het Engels en ondertitelt in het Frans.

Datum : 3/3 - 19u tot 22u
PLAATS : DE MARKTEN
Oudegraan Markt 5  - 1000 Brussel
Reservatie : info@isalaasbl.be
Meer info : : info@isalaasbl.be; www.isalaasbl.be

DE WEEK VAN DE VROUW VAN ARTHIS
VZW ARTHIS, HET BELGISCH-ROEMEENS 
CULTUREEL HUIS
Arthis brengt hulde aan vrouwen met evene-
menten waarin hun moed, ambitie, intelligentie 
en talent op verschillende manieren op de 
voorgrond komt: tentoonstellingen, literaire 
workshops, voorstellingen, radio-uitzendingen, 
ontmoetingen met beroemde vrouwen. Ontdek 
Arthis en vier de vrouw!

• Vrouwen aan de micro - Radio Arthis
 Datum : 3/3 – 17u

• Bezoek aan het museum voor het kostuum 
 en de kant: De evolutie van de kledij van 
 de vrouw. Tentoonstelling: “Just Married”, een 
 geschiedenis van het huwelijk. Debat over de 
 bevrijding van de moraal en de impact op het 
 huwelijk.
  Datum : 4/3 – 10u

• Klassiek concert - ‘De Ander Tegemoet’ 
 Vrouwen in de hedendaagse muziek: Yuina  
 Takamizo saxofoon, Tomoko Honda – piano  
 (Japan).
  Datum : 5/3 – 19u

• De vrouw en haar professionele carrière - 
 Ontmoeting met geëngageerde vrouwen,  
 schrijfsters en kunstenaars.
  Datum : 8/3 – 17u50

• Rondetafelgesprek: ‘Vrouwelijke immigratie 
 van gisteren en nu’.
  Datum : 9/3 – 18u30
  PLAATS : VLAAMSESTEENWEG 33
 1000 Brussel
 Meer info : 02 511 34 20 of info@arthis.org

PROGRAMMA
Van 03 tot 10 maart 2017
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VROUWEN AANSCHERPING VAN HUN GOR-
DELS OM SOBERHEID, INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
DE WERELDVROUWENMARS VAN BELGIË
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwen-
dag gevierd op 8 maart organiseert een symbo-
lische actie en reflectie. Programma; 12:30 «fe-
ministische Chain» symbolische en feestelijke 
actie WMW over de effecten van het bezuini-
gingsbeleid. 14u: Bij de lokale «Kartuizercenter» 
Evaluatie van de effecten van bezuinigings-
maatregelen op vrouwen (met opzettelijke 
uitgenodigd) 16u-17u 30 Creatieve workshops, 
lobbying, mobilisatie.

Datum : 4/3 – 12u30 tot 17u30
PLAATS : BEURSPLEIN EN 
KARTUIZERSSTRAAT 70
1000 BRUSSELS
Reservatie vereist voor kinderdagopvang door NVR.
GGoorden@amazone.be
Meer info : NVR.GGoorden@amazone.be

UITWISSELING ROND HET TONEELSTUK « 
PLAINTE CONTRE X » (IN HET FRANS)
ISALA VZW
« Plainte contre X » : Een aangrijpende getui-
genis over de donkere kanten van de porno-in-
dustrie.
Een tekst van Karin Bernfeld. Regie door 
Alexandre Drouet van project “Cryotopsie”. Ge-
creëerd in februari 2016, met Emilie Maréchal, 
genomineerd als Best Actrice voor haar rol als 
Estelle door de Kritiek. Estelle is opgegroeid in 
de pornografie en vertelt, rondweg en zonder 
psychodrama, haar geschiedenis.  
 

Na het toneelstuk (1 uur), is er de mogelijkheid 
een gesprek uit te wisselen met het artistiek 
team, met vrijwilligers uit Isala en met partners 
(Le Monde selon les Femmes, CFFB), om de im-
pact van pornografie op gendergelijkheid en de 
jeugd te bespreken. (uitzonderlijk in het Frans)
Datum : 5/3 – 18u tot 21u
PLAATS : DE MARKTEN
Oudegraan Maarkt  - 1000 Brussel  
Reservatie : via  info@isalaasbl.be
Meer info : info@isalaasbl.be - www.isalaasbl.be 

INSPIRERENDE AVOND: HEB JE EEN PLAN B?
ARTEMIS BRUSSEL(MARKANT VZW)
Keynote van Evi Renaux : een inspirerend ve-
rhaal over veerkracht, dankbaarheid en het 
vinden van schoonheid in kleine dingen. In de 
lezing, die eerder een beleving is, vertelt ze 
haar verhaal en neemt ze je mee in de tocht van 
emoties. Je beleeft en voelt alle emoties vanop 
de eerste rij. 
Getuigenissen van 4 vrouwelijke onderneemster 
die met volle goesting aan hun plan B bezig zijn 
en elke dag een mooi hoofdstuk toevoegen (So-
phie Knockaert & Inge Wachtelaer & Gudrun de 
Ruyver & Els Deboutte. Presentatie: Suyin Aerts, 
voorzitter Artemis Brussel 

Datum : 6/3 – 18u45
PLAATS : MILITIEZAAL VAN HET STADHUIS-
Grote markt – 1000 Brussel
Gewenste reservatie : via www.markantvzw.be/arte-
mis/activiteiten/2017-03-06-artemis-brussel-week-
van-de-vrouw-inspirerende-avond
Meer info : artemis.brussel@gmail.com
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TONEELVOORSTELLING “DIALY”
THEATER AQUARIUM  (RABAT)
Deze voorstelling, gespeeld door drie actrices 
van het Aquarium Theater (Rabat) benadert de 
seksualiteit van de vrouwen op een open ma-
nier en zonder taboe, maar snijdt vooral ook de 
gewelddadigheden op vrouwen, de ongelijkhe-
den en het  ontbreken van respect tegenover 
de vrouwen aan.   De voorstelling is een Marok-
kaanse bewerking  van de “Vaginamonologen”.
Datum : 8/3 - 19u30 tot 21U30
PLAATS : AULA TOOTS
Ed. Stuckensstraat 125 - 1140 Evere
Gewenste reservatie via  ddo@evere.brussels
Meer info : 02 563 60 71 of 
scannaerts@evere.brussels

VERTONING VAN DE DOCUMENTAIRE ‘NO 
LAND’S SONG’ VAN REGISSEUR AYAT NAJAFI.
VZW DIOGENE, FESTIVAL MILLENIUM 
In Iran hebben vrouwen niet langer het recht 
om in het openbaar te zingen... Componist Sara 
Najafi ging tegen de censuur in en organiseerde 
een concert met Iraanse zangeressen. Het was 
een moedig, hardnekkig project om de stem van 
de vrouw niet tot een herinnering te herleiden. 
Een sterke, emotioneel geladen film !

Festivalselectie MILLENIUM 2016: 
http://www.festivalmillenium.org/fr/content/no-land-
s-song
Datum: 9/3 – 19u tot 20u30
PLAATS: CINEMA GALERIES
Meer info: contact@festivalmillenium.org of 
02 245 60 95

MYZO! & LES DJINNS AU FOND DES CAVES
DAROURI EXPRESS COLLECTIF EN CAMILLE 
HUSSON
Hoe kunnen we onszelf vormen wanneer we 
omringd worden door vooroordelen en wanneer 
de geschiedenis die we aangeleerd krijgen 
slechts een deel van de mensheid beslaat? 
Myzo is een tiener die zodanig misogyn is dat 
ze zich een nepbaard aanmeet en zich uitgeeft 
als jongen. Ze wordt meegesleept in de grote 
vrouwelijke epen en ontdekt bekende en ano-
nieme heldinnen: van de koningin van de Ama-
zones tot Scheherazade, van Simone Veil tot 
Billie Holliday, van Simone de Beauvoir tot Nina 
Simone... 

Hun vurige liederen en verhalen, ondersteund 
door filmische achtergrondmuziek en een 
projectie van bewegende beelden, halen met 
een brutale humor seksistische vooroordelen 
onderuit. Een ongelooflijk levendige voorstelling 
die zowel grappig als bevrijdend is.

Datum: 10/3 – 20u tot 21u30
PLAATS: ESPACE MAGH
Priemstraat 17 - 1000 Brussel
Gewenste reservatie via 
www.espacemagh.be/reservation_fr.php

Meer info: 02 274 05 10 - info@espacemagh.be - 
www.darouriexpress.com - expressdarouriasbl@
gmail.com
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DAG VAN DE VROUW IN HET KADER VAN MA-
ROLLEN, MIJN DIVERSITEIT
VZW CARIA
Samen met andere wijkverenigingen: jonge-
rencentrum Le 88, les Ateliers Populaires, het 
CGAM, BRAVVO, Le Foyer des jeunes des Marolles 
[Jongerencentrum van de Marollen].
Beweging staat centraal in Marollen, mijn diver-
siteit.
De dag van de vrouw begint om 11.00 u. met een 
gesponsorde mars door de Marollen tegen geweld 
tegen vrouwen. 
Daarna wordt een snack aangeboden in Espace 
Jacqmotte in de Hoogstraat.
Tot 16.00 u. vinden tal van workshops plaats rond 
zelfverdediging, de dans van de 5 ritmes, een 
polyfonisch koor, enzovoort.
Om de dag af te sluiten treedt het koor op om 
16.00 u. en op 16.45 u. brengen de jonge meisjes 
van de wijk een toneelstuk.

Datum: 11/3 – 11u tot 18u
PLAATS: MAROLLEN EN ESPACE JACQMOTTE
Reservatie  graag via caria135@asblcaria.be
Meer info: 02 513 00 14 of caria135@asblcaria.be

DE WEEK VAN DE VROUW IN BUURTHUIZEN
BUURTHUIS HAREN
in samenwerking met Institut Bischoffsheim en Ins-
titut des Arts et Métiers

Verzorgingsdag: Massage en haarverzorging in Ins-
titut Bisschofsheim  
Datum : 7/3
PLAATS : INSTITUT BISSCHOFSHEIM

Spadag bij Lovina spa, hammam, sauna, relaxa-
tieruimte, peeling
Datum : 8/3
Plaats : Lovina Spa - Havenlaan 86 - 1000 Brussel

Gezellig ontbijt onder dames met aansluitend een 
relaxatie- en stretchmoment 
Datum : 9/3
PLAATS : BUURTHUIS HAREN - Kortenbachstraat 
11- 1130 Brussel
Info en reservaties : 
Kortenbachstraat 11 - 1130 Brussel
02 241 35 70

BUURTHUIS DE NACHTEGAAL
In samenwerking met VIVA-SVV, Versailles Beauty, 
Institut des Arts et Métiers

Tentoonstelling ‘Vrouwelijk talent’, Workshop ‘Proef 
eens’, Workshop cupcakes, Lachyoga
Datum : 8/3
PLAATS : MAISON DE QUARTIER ROSSIGNOL
Chemin du Rossignol18/20 - 1120 Brussel

WORKSHOP COSMETICA MET «VERSAILLES 
BEAUTY»
Esthetische zorg met Ecole de la Parure et de 
soins van Institut des Arts et Métiers
Fotoreportage
Datum : 9/3
PLAATS : BUURTHUIS DE NACHTEGAAL
Chemin du Rossignol 18/20 - 1120 Brussel
Info en reservaties : Nachtegaalsweg 18/20
1120 Brussel – 02 268 33 29 

BUURTHUIS KRAKEEL
IN SAMENWERKING MET « BELLES AU  
QUOTIDIEN » 
Evenwichtig ontbijt (9 tot 10.00 u.), creatieve knut-
selactiviteit, samenstelling van een fotoalbum 
‘Vrouwen van vroeger en nu’, schoonheids- en 
haarverzorging, wellness 
Datum : 8 et 9/3 – 9u30 tot 16u.
Info en reservaties  – Wasserijstraat 32
1000 Brussel – 02 512 15 89
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BUURTHUIS WASSERIJ
in samenwerking met  Cultures et Santé vzw en 
het gezondheidhuis van de Riches Claires  

Filmvertoning van ‘Wadja’ van Haifaa Al Mansour 
met aansluitend debat over de thema’s van de 
film (gelijkheid, recht, educatie van kinderen,...), 
geleid door vzw AWSA-be. Middagmaal met 
buffet
Datum : 10/3
Info en reservaties  –  Washuisstraat 1
1000 Brussel – 02 546 22 82

BUURTHUIS MILLENIUM
IN SAMENWERKING MET « BELLES AU QUOTI-
DIEN » EN BE FACE
‘Brux’Elles-Nord: een vrouwelijke week’ (oproep 
gedaan aan de wijkverenigingen zoals jeugdhuis 
l’Avenir, vzw Swinnen, dienstencentrum De Har-
monie, vzw Bravvo)
Vrouwelijke wellnessdag: gelaats- en haarve-
rzorging, massages, gezellige maaltijd, tombola, 
workshops: ‘Natuurlijke schoonheid’, fotografie 
en dans.
Datum : 3/3 – 10u30 tot 16u30

Brainstormdag: filmvoorstelling ‘D’une pierre 
deux coups’ van Fejria Deliba, gevolgd door een 
debat. 
Datum : 8/3 – 10u tot 12u
PLAATS : CULTUREEL CENTRUM NOORDPOOL 
Antwerpsesteenweg 208 – 1000 Brussel
Info en reservaties  – Antwerpsesteenweg 150a - 1000 
Brussel – 02 203 05 56

BUURTHUIS MELLERY 
IN SAMENWERKING MET VZW’S «  AMORCE » 
& « COCOLO »  
Workshops rond verzorging en wellness, 
kookworkshop en muzikale ontspanning. Verto-
ning van een documentaire.
Datum : 7/3 – 9u tot 16u30
Info en reservaties  – Desmaréstraat 10
1020 Brussel – 02 479 59 99

BUURTHUIS MODEL
Cultureel uitstapje 
Datum : 7/3 

Dag rond gelaatsverzorging en manicure. 
Buffet en voorstelling
Datum : 8/3
Info en reservatie : Modelwijk bijgebouw Blok 3
1020 Brussel – 02 479 15 23

BUURTHUIS ZINNIK
Themadag met workshops rond ‘Educatie en  
gender’. Band tussen moeder en kind.
Datum : 8/3
Info en reservatie : Maagdenstraat 17/21
1000 Brussel – 0476 94 75 88

BUURTHUIZEN WILLEMS ET ZUID 
Themadag met workshops rond ‘Educatie en  
gender’. Band tussen moeder en kind.
Datum : 9/3
Info en reservatie :  Jamal.garando@lmdq.be
0479 33 78 91 


