
Tirsdag 15. mars: PÅ SCENEN
18.00-19.00: Ilesesettelse av "Noras søstre", skrevet av 

Jeanette Mauricio 
19.00-19.30: Aime Kaspersen presenterer sitt masterteaterprosjekt,

som handler om vold i nære relasjoner 
19.30-21.00: Midtnorsk fortellerforum har feministkveld

Onsdag 16. mars: FEMINISTSEMINARER
16.00-17.00 Åpent hus og raudstrømpestrikk, bøllebroderi, rasande

lappesaum, politisk hakk&hekl, vevnad med feministisk
vri med Rigmor og Aurora Bjerche. Ta med garn, lapper,
plastikk, gamle klær, papp og utstyr for fri utfoldelse! 

17.00-18.00 Zonta: "100 sterke kvinner" ved Randi Nygaard Lium, 
som har skrevet en bok om dette temaet.

18.00-19.00 Sanitetskvinnene: "Skjønnhetstyranniet og hvordan
arbeide mot dette"

19.00-20.30 Kvinnefronten: "Stopp pornokulturen!" 
20.30-21.15 Amnesty International: "Ivaretar sexkjøpsloven sex-

arbeidernes rettigheter?" 

Torsdag 17. mars:
FEMINISTISKE KROPPER OG TEKST
16.00-18.00 Åpent hus
18.00-19.30 Gita Aspen tilnærmer seg spørsmålet "Hvordan ta

intime skritt med sin kvinnelighet?" ved bruk av
 meditasjon og yogateknikker 

19.30-20.00 Kvinnetekster fra Teater Polyfon. Teater Polyfon er et
teatertilbud for asylsøkere og innvandrere 

20.00-21.00 Feministdisco med Tove Anita Olsen 

Fredag 18. mars: FEMINISTVERKSTED
16.00-17.00 Åpent hus
17.00-19.30 Atelier Ilsvika har feministverksted! Benytt sjansen til

delaktighet i en sprudlende, skapende kompetanse!
19.30-21.00 Lilja Kristjánsdóttir: Feministisk tegnekurs 

Lørdag 19. mars: 
15.00-15.15 Avslutningstale med Randi Reese
15.30-15.45 Bertha von Suttner (første kvinnelige Nobels   

fredsprisvinner) i Berit Rustens skikkelse møter kvinne-
aktivist Astri Holm i samtale om 
"Feministisk fredsarbeid"

15.45-16.45 Oppsummering av forsøket POPUP feministhus, 
med boblende fortellinger og visninger

16.45-17.00 Svartlamon Damekor avslutter 
17.00-19.00 Vi flytter ut

øker det feministiske turtallet

8. marskomiteen i Trondheim

og lanserer POPUP feministhus.

i Olavskvartalet (Kjøpmannsgt. 48)

POPUP feministhus

vis á vis LatteLiten 

- et tomt butikklokale i Olavskvartalet

fylles med et feministisk program.

1.-19. mars 2016

1.-19. mars 2016

Olavskvartalet, Kjøpmannsgt. 48,
vis a vis LatteLiten Kafe & Bar
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Tirsdag 1. mars: FEMINISTÅPNING
16.00-18.00 Innstallering (bord, stoler, kaffetrakter, bibliotek,

 ballonger og pynting)
18.00-18.15 Varaordfører Hilde Opoku åpner 
18.15-18.30 Presentasjon av ide og program
18.30-19.00 Azra Halilovic gjør monologen "Muslimske kvinner i et

demokratisk land" 
19.30-20.30 Panter Tanter Produksjoner viser deler av 

"Coole Fredrikke" 

Onsdag 2. mars: FEMINISTSEMINARER
16.00-18.00 Åpent hus og raudstrømpestrikk, bøllebroderi, rasande

lappesaum, politisk hakk&hekl, vevnad med feministisk
vri, med Rigmor og Aurora Bjerche. Ta med garn, lapper,
plastikk, gamle klær, papp og utstyr for fri utfoldelse! 

18.00-19.00 "Hva er status for likestilling på NTNU?” ved Svandís
 Benediktsdóttir, likestilllingsrådgiver på NTNU. 
NTNU har nettopp vært gjennom en omstillingsprosess.
Et spørsmål alle kan grunne på er: Hvor stor prosent av
 "omstillingskomiteen" var kvinner?

19.00-20.00 Inger Marie Bakken, med flere, presenterer boka "Kvinne
er kvinne best" - historien om Krisesentret i Trondheim 

20.00-21.00 NHO ved Hanne Falstad presenterer "Mangfold i
næringslivet gir verdiskapning…female future" 

Torsdag 3. mars:
FEMINISTISKE KROPPER OG TEKST
16.00-18.00 Bytte klær-dag. Ta med klær om du ønsker å bytte!
18.00-19.30 Dansekurs med Gina Sandberg, feministisk streetdans 
19.30-20.00 Afghanske Mariam Rasouli leser fra sin kommende bok

"Blomster og troll" - kvinnehistorier fra  Afghanistan.
Hun får støtte av Jeannie Vega. 

20.00-21.00 Feministdisco med Idunn Thorsø 

Fredag 4. mars: FEMINISTVERKSTED
17.00-21.00 Parolemalingsverksted

Lørdag 5. mars:
UTSTILLINGSÅPNING OG FEMINISTMUSIKK
15.00-16.00 Åpent hus
16.00-17.00 Utstillingsåpning May Lise Hoel. Hun er utfordret til å vise

noe fra "Faen heller"-prosjektet, som var et initiativ hun
tok på tidlig 2000-tallet, mot seksuelle overgrep og incest. 

17.00-17.30 Feministisk musikkinnslag: "Harpe Diem, Grip Sagen"

Søndag 6. mars: Sluttfør parolemaling
(Søndager er feministhuset stengt)

Mandag 7. mars: FEMINISTISKE BØLLER
16.00-18.00 Åpent hus
18.00-19.30 Feministisk selvforsvarskurs med Jenteforsvaret. 
19.30-21.00 Bøllekurs med Astri Holm 

Tirsdag 8. mars:
16.00-17.00 Parolene hentes og marsj til toget!
Fra kl 18.00 Etterfest på "Me" i Dronningens gate, med blant annet

Kate Pendry på video.

Onsdag 9. mars: FEMINISTSEMINARER
16.00-18.00 Åpent hus og raudstrømpestrikk, bøllebroderi, rasande

lappesaum, politisk hakk&hekl, vevnad med feministisk
vri, med Rigmor og Aurora Bjerche. Ta med garn, lapper,
plastikk, gamle klær, papp og utstyr for fri utfoldelse! 

18.00-19.30 Heidi Ingeborg Klokkervold, leder Fellesorganisasjonen
(FO) Sør-Trøndelag: "Sekstimers dagen - med per-
spektiv ut fra miljø-, kvinne- og fagbevegelse"

19.30-20.00 Astri Holm: "30/70 representasjon på ytringer 
- Slår vi oss til ro med dette anno 2016?” 

20.00-21.00 Jeanette Mauricio: "Kvinner i media", med utgangspunkt
i internasjonale caser. I kjølvannet av dette temaet vil en
professor fra NTNU snakke om vold i film. 

Torsdag 10. mars:
FEMINISTISKE KROPPER OG TEKST
17.00-18.00 Bytte bøker-dag. Ta med bøker du kan tenke deg å bytte.
18.00-19.30 Ingrid Johannessen, feministisk magedans
19.30-20.00 Fribyforfatter Asieh Amini leser sine tekster på persisk.

Eva M. Aagaard leser de samme tekstene på norsk 
20.00-21.00 Feministdisco ved Bente Haarstad

Fredag 11. mars: FEMINISTVERKSTED
18.00-20.00 Økofeminisme med Heli Altonen 
20.00-21.00 Kvinnenettverket i MDG: “Samtidsfeminisme og grønt

kvinnenettverk?” 

Lørdag 12.mars:
UTSTILLINGSÅPNINGER OG FEMINISTMUSIKK
15.00-16.00 Åpent hus
16.00-16.30 Utstillingsåpning Beate Raanes 
16.30-17.00 Susanne Araya synger og spiller 
17.00-17.30 Utstillingsåpning Tove Anita Olsen 

Mandag 14 mars: FEMINISTISKE BØLLER
16.00-18.00 Åpent hus
18.00-19.30 Feministisk selvforsvarkurs med Jenteforsvaret. 
19.30-21.00 Bøllekurs med Astri Holm 

Fra 1. til 19. mars 2016 fyller 8. marskomiteen i Trondheim 
et tomt butikklokale med et feministisk program. 

POPUP feministhus er et uttrykk for at kvinnekampen er
på opptur. Vi nøyer oss ikke med å kreve arenaplass for
kvinner. Vi skaper nye arenaer. Der synliggjøres og dyrkes
kvinners ressurser. Vi ønsker at feminismen skal nå ut til
folket. Derfor fylles feministhuset med et mangfoldig
program, der enhver kan stikke innom og delta på det man
måtte ha interesse for. 

POPUP feministhus 2016 er et prøveprosjekt. Det
 gjennomføres kun på idealisme. Om forsøket blir
vellykket, vil det inspirere til å videreutvikle ideen.
Kanskje ender Trondheim opp med Norges første
permanente feministhus i dette årtusenet?

Alle kjønn er velkommen

Alt er gratis.
Men hatten går alle dager huset er åpent. 
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