6/7/8
maart 2014
veelzijdig en gratis
evenement door
en voor vrouwen

Laat je portretteren door
fotografe Lieve Blancquaert
krijg Stijladvies van Lien Degol
Geniet mee van de muziek
van Eva De Roovere
en zoveel meer op
www.veelzijdig.be

Martelarenplein station Leuven

een initiatief van

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag.
Met veelZIJdig zet deMens.nu dé vrouw drie dagen lang in
de kijker. Dit doen we samen met het activiteitenprogramma
van de Stad Leuven en de KULeuven.
VeelZIJdig stelt het vrouwbeeld in vraag en gaat na hoe
de vrouw dit ervaart. Hoe bekijken ze zichzelf en elkaar?
Wat denken en voelen ze daarbij? Welk beeld van het ‘zelf’
laten zij het liefst of het minst zien? Hoe geëmancipeerd is
een veelZIJdige vrouw eigenlijk? We tonen de enorme
diversiteit vrouwen in het straatbeeld én bieden hen
de kans hun ‘eigen’ beeld tot uitdrukking te brengen.

Fotoshoots met
Lieve Blancquaert
Op 6, 7 en 8 maart nodigt
fotografe Lieve Blancquaert een
aantal vrouwen uit voor een intiem
gesprek en een exclusieve, persoonlijke fotoshoot. Ook jij kan
deelnemen! Welk beeld heb jij
van jezelf? Lieve legt het vast op
de gevoelige plaat. Oprecht en
authentiek. De resultaten worden
bovendien verwerkt in een heus
kunstproject.
> Inschrijven kan aan de VeelZIJdige tent aan het

Martelarenplein. De gesprekken en fotoshoots vinden
plaats in het vlakbij gelegen huisvandeMens en de toegang is
gratis. Voor meer praktische info kijk op www.veelZIJdig.be.

V.U.: Sylvain Peeters - Oude Keulseweg 220 - 1933 Sterrebeek - Onder auspiciën van UVV vzw - Brand Whitlocklaan 87 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Stijladvies
met Lien Degol
Zin in een nieuwe look of wil je
gewoon weten welke kleding
jou het best staat? Wil je in al je
veelZIJdigheid stijlvol voor de
dag komen? Styliste en modecoach Lien Degol vertaalt de
haute couture naar het gewone
leven: voor ieders portemonnee,
in alle maten en gewichten.
> Inschrijven doe je voor 23 februari via veelzijdig@deMens.nu

Lien vraagt om je motivatie, confectiematen en foto door
te sturen, zodat zij het advies en de kleding volledig op jou
kan afstemmen. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt!
Toegang: gratis. Kom op zaterdag 8 maart naar de
VeelZIJdige tent aan het Martelarenplein en verneem hoe je
nog stijlvoller voor de dag kan komen. Voor meer praktische
info kijk op www.veelZIJdig.be.

www.internationalevrouwendagleuven.be
in het kader van internationale vrouwendag

programma
donderdag 6 maart
Fotoshoots Lieve Blancquaert
Lezing Magda Michielsens met stil en
bewegend beeld geeft deze filosofe een lezing over
wat het betekent om vrouw te zijn in onze huidige
maatschappij. Opgelet: max. 75 personen!

Permanente activiteiten
op 6/7/8 maart
Spiegel aan de wand hoe zou jij jezelf
beschrijven?
Photobooth breng jezelf veelZIJdig in beeld
met allerlei accessoires en attributen.
Babbelbox voor de camera vertel je over
straffe, unieke en fantastische vrouwen.
Tentoonstelling stille en bewegende
beelden om over na te denken.
Kunstlichaam kunstenaarscollectief AMOK
stelt voor: een interactief kunstwerk met spiegeling
en kunstige lichaamsdelen.
Kettingmuur voel je er iets voor om je
vrouwelijkheid in woorden te vangen?

vrijdag 7 maart
Fotoshoots Lieve Blancquaert
Concert
Eva De Roovere
Eva De Roovere maakte
furore in de folkband Kadril
en in 2006 verscheen
haar eerste soloalbum,
met de hit ‘Fantastig
toch, slaap lekker ding’.
Zaterdag 7 maart brengt
ze solo haar liedjes in
hun meest naakte vorm
voor een exclusief publiek
van 100 personen in
de VeelZIJdige tent.
Fantastisch toch?
La Guardia Flamenca deze humoristische
groep flamboyante flamencodanseressen palmt
met leuke straatacts ook het Leuvense publiek
moeiteloos in.
permanente activiteiten zie hierboven.

zaterdag 8 maart
Fotoshoots Lieve Blancquaert
Stijladvies door Lien Degol
Flora en Fleuriana dit artistieke
steltenloperkoppel begeeft zich letterlijk hoog en
droog om en rond de VeelZIJdige tent. Zonnige
humor en kleurrijke verschijningen wisselen elkaar
af. Tussen 11 en 14 uur zijn er drie sessies van een
half uur.
Debat vrouwenrechten en
emancipatie in dialoog met
levensbeschouwing afsluiter van de
driedaagse is een levendig debat over de invloed
van levensbeschouwing op het statuut van de
vrouw en haar kansen in de samenleving.
Met o.a. Leuvens schepen Denise Vandevoort en
Viona Westra.
Plaats van afspraak: ABVV/ACOD,
Maria-Theresiastraat 19/121 in Leuven.
permanente activiteiten zie hierboven.
> Alle praktische details, zoals uren en inschrijvingen,

vind je op www.veelZIJdig.be.

een initiatief van

