kvinna igår - idag - imorgon
fredag 8 mars 17.00-20.30 Lördag 9 mars 11.00-17.00 söndag 10 mars 11.00-17.00
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tisdag 5 mars

lördag 9 mars

Ryska bruden

12:00 Bibliotekstorget

16.00 bibliotekets foajé Vernissage
Den ryska bruden - vem är hon? Fotoutställning.
Ryska riksförbundets projekt med stöd av Ungdomsstyrelsen. Pågår fram till den 11 mars.
19.05 Arenan Bibliotekskväll

Hanna Jedvik

Kurt Cobain finns inte mer

Fribiljetter hämtas i turistbyrån

torsdag 7 mars

19.00 Arenan MEN DET SKULLE NI ALDRIG VÅGA
Teater och samtal
Entré 150 kr, ungdom upp till 25 år 100 kr
Arrangör Karlstads Teaterförening

fredag 8 mars

17.00 Stora torget Karlstad Manifestation
Talare Torun Carrfors
Demonstrationståg
17:30 Bibliotekskaféet Soppa serveras
pris 65 kr

18.30 Arenan Invigningstal och musik
Tal av Torun Carrfors. Musik av Elisabeth
Himmelsand, Mari Högqvist och Hayat
18.55 prisutdelning
Nätverket systerskaps Feministpris och Zontas
stipendium delas ut
19.05 Arenan Skulden är inte min!
Panelsamtal Moderator Susanne Kielba
I och med boksläppet för antologin Skulden är
inte min sker ett panelsamtal med författarna om
boken, att vara feminist idag och varför de älskar
systerskapet. Fri entré
Skulden är inte min är 15 värmländskor som
enats i att de alla är feminister och som är trötta
på att ständigt skuldbeläggas. De startade en
blogg 8 mars 2012 och har sedan starten haft
ca 45 000 besökare. Ett år senare tar de steget
vidare och släpper en antologi med gamla och
nya texter.

Inger Sandberg

Från Hanna till lilla Anna
U
En berättarmamma med ett stort fång tställn
ing
böcker och mina många sjukdagar i
av
Pin
ky
sängen, tänker jag berätta om. Och något
be
ll
om mitt läsande och skrivande
som började i mitten på 30-talet. Ett
skrivande som slutade när min
man och arbetspartner dog i nov 2008.

12.00 Bibliotekskaféet Eva Nykvist
Sjunger och berättar om sitt liv.
"Kontorister ska inte sjunga - eller grisar
ska inte ha roligt som Emils pappa sa".
”Men - sjunge - dä ä mitt liv dä se”
13.00 Bibliotekstorget Politisk debatt
Unga tjejer från olika politiska ungdomsförbund. Tema feminism och politiskt engagemang. Moderator Amanda Hedström
13:00 Arenan Nina Lekander
Hästar män och andra djur
Som författare, översättare, kritiker och
journalist presenterar Nina sin senaste
bok Hästar män och andra djur samt
pratar om systerskap. Hon är infernaliskt
smart.Hon lockar lyssnaren med olika
greppsom inte leder dit man förväntar sig.
Entré 80 kr stud 40 kr
13:00 Bibliotekskaféet

Melkers Mayfor

A cappella-grupp med fyra tjejer. Spelar
covers på alltifrån 50-talsmusik till modern
pop. Medlemmarna heter Lisa, Linnea,
Shalisa och Camilla och tillsammans är vi
Melkers Mayfor.
14.10 Bibliotekskaféet Hayat
Soul-rap sångerska
14.15 Bibliotekstorget Åsa Bergenheim
Rektor Karlstads universitet
Nobody puts baby in a corner

låna levande böcker med tema astrid lindgren av teater dynamik från tolvmansgatan

Foto: Maria Obed
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15.00 Arenan Tina Thörner
Inspiration - motivation
Med positivt tänkande skapar man sin egen lycka
och sitt självförtroende.Tina är en otroligt öppen och
ärlig person och mycket engagerad föreläsare. Hon
arbetar inom en av de mest mansdominerade branscher som finns och hon brukar säga att hon lärt sig
massor, men att oj vad hon är tacksam att hon är
kvinna. Det gäller att våga vara den man är.
Entré 80 kr stud 40 kr
15.00 Bibliotekskaféet Eva
Se info kl 12.00

Nykvist

hantverk

smycken, keramik, broderi, stickat,
ekologiska marmelader och salvor,
träprodukter, skinn och näver.

15.15 Bibliotekstorget Sarita Skagnes
Sarita Skagnes samtalar om sin självbiografiska bok
Bara en dotter. Boken är ett tragiskt och berörande
vittnesmål om många kvinnors situation.
Moderator Maria Scheffer Lindgren
16.00 Bibliotekskaféet Emiliya Wiman
Mezzo soprano. Konsert Det var tidigt på våren
Vid piano Åsa Gräsberg
17.00 Stadsmissionen Soppa
18.00 Stadsmissionen Soheila Fors föreläsning
Från dörrmatta till värdig kvinna. Soheila startade
världens första tehus för kvinnor i Karlskoga och ett
i Karlstad. Soppa och entré 80 kr, stud/pensionär 40
kr. Adress: Herrgårdsg. 7 (vid Domkyrkan)

söndag 10 mars
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12.00 Bibliotekskaféet Grannlåt
Tre kvinnor blandar gamla och nya visor med
eget material, till gitarrer mm.
”När våra stämmor förenas skapas en känsla av
harmoni och energi”.
12.30 Bibliotekstorget Irina Persson
Föredrag Ryska kvinnor i Värmland förr och nu
Hayat sjunger och dansar

Foto: Maria Obed

13:00 Arenan Marlene Lund Kopparklint
Det som inte syns
Marlené Lund Kopparklint,
författare och kommunalråd i
Karlstad. Har nyss utkommit med
en bok Det som inte syns.Boken
är första delen av en skakande
uppväxtskildring som handlar om
det lilla barnets väg från missbruk, våld och
kriminalitet till ett liv som engagerad och ledande
kommunpolitiker. Entre 80 kr stud 40 kr
OBS! Även på Tolvmansgatan fredag 8 mars

13:00 Bibliotekskaféet Melkers
Se info kl 12.00 lördag

Mayfor

13.30 Bibliotekstorget Paneldebatt
Världen kommer till Karlstad
Paneldebatt med tonåringar från Kina, Thailand,
Japan och Sverige.
Moderator Madeleine Ströje Wilkens
14.00 Bibliotekskafeét

4 Singer/Songwriters

samsas på scenen Johanna Hackzell, Anna
Melander, Anna Myrsten och Elin Olofsson.
14.30 Arenan Johanna Koljonen
Prata en ny värld!
Johanna Koljonen, programledare
och författare, belönades med
Stora Journalistpriset i kategorin
förnyare för twitterinitiativet
#prataomdet, som under några
veckor i december 2010 i Sverige
Foto: Nadja Hallström
lyfte fram självbiografiska berättelser om negativa sexuella upplevelser i dagspress, tidskrifter,
radio, tv och sociala medier. Föreläsningen
förklarar hur det hände, vad som uppnåddes,
och om att forma verkligheten genom medialt
berättande.
Entré 80 kr stud 40 kr
15.00 Bibliotekskaféet Grannlåt
Se info kl 12.00
Vi vill tacka personalen på turistbyrån och Arenan, VF,
NWT samt Karlstads kommun .

16:00 Arenan Pjäs

En dag ska jag flyga med blå vingar En

kvinna har åkt till solen för att vila och slappna
av. Där möter hon sig själv som ung.
Hennes yngre jag vill inte låta henne vila, hon
vill att de tillsammans ska minnas.
Att våga möta både det mörka och det ljusa för
att kunna komma ut renade.
Att våga se sin egen roll i det livsdrama som
utspelats. Och till slut försonas med sitt
eget öde och hitta en väg framåt. Manus:
Carina Ekman. Skådespelare: Carina Ekman,
Sofia Wretling. Entré 80 kr stud 40 kr

tolvmansgatan 8 mars

DIG
Quiz - priser - Mutt & Tuttworkshop - Ställ frågor till barnmorskan Eva Asknert Druvan - Möt
dockan Ella - Måla superhjältinnor - Marlene Lund
Kopparklint om sin bok Det som inte syns - Gör
fullstorleks klippdockor, Öppen scen - För alla er
som identifierar sig som tjejer-Välkomna kl 17-22
Frågor ?
Ring Klara: 054 540 24 89
Marina: 054 540 24 92/93

Rudskyrkan 8 mars

Vad är Festival för systerskap?

Festival för systerskap har arrangerats i Karlstad
sedan 2004. Det började som en heldagsfestival
på Tolvmansgatans fritidsgård och har sedan dess
utvecklats till vad det är i dag - en årlig festival fylld
med spelningar, workshops och föreläsningar. Vi vill
lyfta fram kvinnliga föreläsare, artister och förebilder.
Tjejer och kvinnor som inspirerar, berör eller förändrar. Vi vill lyfta diskussioner som annars glöms bort.
Skapa ett utrymme för alla som vill förändra samhället till ett mer jämställt. Tanken är att alla, oavsett
ålder, bakgrund eller kön ska hitta något som lockar
i vårt program.
Vi som gör Festival för systerskap 2013 är: Kultur- och
fritidsförvaltningen, S-kvinnor, Tolvmansgatan, Alla
Kvinnors Hus, Karlstad Tjejjour, Fredrika Bremer förbundet, ABF, Zonta, Svenska Kvinnors Vänsterförbund,
Vi pratar ryska, Karlstads domkyrkoförsamling och
Gyncancerföreningen Musslan i Värmland.

