TAILERRA

osteguna 10 eta astelehena 14

BILERA IREKIA

Larunbata 19

FEMINISMOAK, ARTEAK ETA ERALDAKETAK

ERDITZEA GUREA DA, BILERA IREKIA

Pertsona oro entzun, baloratu eta ikusgarri izango den
sorkuntza metodologia planteatuko da eta erabakiak
adostasunez hartuko dira. Jolasaren bitartez espazio
akademiko bat eraikiko da sorkuntzarako potentzia
izango duena. Horretarako, abiapuntutzat hartuko ditugu
interpelatzen gaituzten auziak. Hortik, dispositibo artibistak
sortu eta gauzatuko ditugu.

Hainbat gaien inguruan hitz egingo da, haurdunaldi, erditze
eta erdiondoa; erditzerakoan jasotzen dugun asistentzia mota.
OMS ematen dituen gomendioak, osasun erabiltzaile garen
heinean ditugun eskubide eta betebeharrak; haur jaioberriaren
eskubideak... zalantzak eta esperientziak elkarbanatuko ditugu.

Dinamizatzailea:

Ordua: 11:00 - 13:00
Hizkuntza: Gaztelaina

Micaela Tavara. Peru eta Latinoamerikan espazio publikoan
hainbat esku-hartze artistikoak sortu eta zuzendu dituen
Artibista Feminista da. Sexu eta reprodukzio eskubideak,
genero biolentzia eta memoria bezalako gaiak lanak landu
ditu esku-hartzeetan. Trenzar Artibismo Feminista eta
Collera Red de productoras, gestoras y creadoras culturales
elkarteen sortzailea da eta berak esaten duen bezala gorputza,
herentzia, lurraldea eta mugimendua erabiltzen ditu bere
esplorazio artistikoetan.

Hizkuntza: Gaztelania

Informazio gehiago: www.elpartoesnuestro.es
donostia@elpartoesnuestro.es

SOLASALDIA

Osteguna 24

Informazio gehiago: jdominguegomez@hotmail.com

Baldintza makurrei aurre eginez
zaildutakoa da Nagore Vargas,
gaztaroa intentsitate handiz bizi izan
dutenen grinarekin borrokatzera
ohitua: autoritatearen kontra,
benetakotasunaren bila, desafioek
inarrosirik, barne bulkadaz, presaka
maitatzen, bortizkeriari artez begira,
arriskuari deika, edozertarako prest.

Antolatzailea: UNESCO etxea
Laguntzaileak: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia,
Marienea, Donostiako Emakumeen Etxea

HITZALDIA - EZTABAIDA

Osteguna 17

EMAKUMEEN ANTOLAKUNTZA ETA
PARTE-HARTZE POLITIKOA SENEGALEN

Klasearen, aberriaren eta sexuaren
izenean nork bere amorrua
bizkortzen zuen garaiak gozatu
zituen Nagorek.

Emakumeen egoera Senegalgo testuinguru politikoan eta
COSEF Elkartearen zereginaren azalpena.

Ordua: 18:00

Ordua: 19:00 - 21:00

Hizlaria: Rokhiatou Gassama (Senegalgo COSEF Emakumeen elkartearen partaidea)

Moderatzailea: Iratxe Retolaza
Hizkuntza: Euskara

Hizkuntza: Frantsesa (berehalako itzulpena)
Antolatzailea: Bakerako Lankidetza Batzarrea

Programa
urtarrila 2019

UXUE ALBERDIREKIN “JENISJOPLIN” BERE
LIBURUAREN INGURUKO SOLASALDIA

Ordua: 18:00 - 21:00

DONOSTIAKO EMAKUMEEN ETXEA

Antolatzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun Saila

okendo 9
20004
donostia

