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Zaterdag 15 maart: TranScreen goes Nijmegen!
Het collectief dat iedere twee jaar het beroemde TranScreen Filmfestival organiseert komt naar Nijmegen voor een hele
dag vol trans* films. Het programma:
15:00 - 15:30 Introductie TranScreen
15:30 - 16:30 Short Films blok 1
 Queen of the Desert
door Alex Kelly
 Laura
door Bart Peters
 Lee
door Roland Wiryawan
 Narcissus
door Coral Short
17:00 - 17:45 Short Films blok 2
 I've Only Just Begun
door Elias Koskimies
 La Identidad de Justicia: Mujeres Trans en Cochabamba
 Trans Guys Are....
door T. O’Tottenham & S. Nicholson
 Finish Line
door Gina Pei Chi Chen
 What you looking at
door Faryal Velmi
17:45 - 20 :00 Eten
20:00 - 21 : 45 Facing Mirrors.
Dit is een film uit Iran over een taxichauffeuse, Rana, die de van huis weggelopen
transman Eddie in haar taxi leert kennen en betrokken raakt bij zijn leven.
Facing Mirrors is Nederlands ondertiteld. Alle short films hebben Nederlandse of Engelse ondertitels.
Locatie: het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1 te Nijmegen.
Datum en tijd activiteit: 15 maart, ’s middags en ’s avonds
Meer over TranScreen: www.transcreen.org
Gevolgd door…..
Afterparty: Sir, you’re welcome madam!
Na een dag vol films volgt een spetterende afterparty
in café de Mets vanaf 22:00 uur, met muziek van Dj
HIZzle en de mogelijkheid om je om te kleden in het
Roze Huis tot 2 uur.
Ga je niet van de filmdag naar het feestje, laat dan bij de
Mets weten dat je naar de kleedruimte wil, dan brengt 1
van ons je naar het Roze Huis en weer terug. Je hoeft
dus niet alleen over straat.
Kijk ook op www.cafe-mets.nl of
www.facebook.com/cafemets
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Vrijdag 28 februari: Verkiezingsdebat Roze Stemmen Tellen
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Hét moment om de Nijmeegse lijsttrekkers te bevragen op wat hun
partij de komende vier jaar gaat betekenen voor LHBT-Nijmegen. Daarom organiseren COC Nijmegen en
Homojongerenorganisatie Dito de verkiezingsavond Roze Stemmen Tellen.
Daar zullen óók transgenders hoog op de agenda staan.
Locatie: het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1 te Nijmegen.
Datum en tijd activiteit: 28 februari, 19:30-21:30u. Inloop vanaf 19:00u.

Vrijwilligers gezocht!
In 2014 willen we graag weer heel veel leuks organiseren, net als het voorgaande jaar. En ook dit jaar hebben we daar
weer middelen voor gevonden, maar wat nog ontbreekt is... JOU! We hebben hard behoefte aan mensen die het leuk
vinden eens een activiteit te organiseren. Een partner-dag? Een symposium? Een feestje? Het kan allemaal. Uiteraard
hoef je niet zelf transgender te zijn om mee te kunnen doen en krijg je hulp van de vrijwilligers die al actief zijn onze groep.
Interesse? Mail naar info@transgendernijmegen.nl of spreek onze gastmensen aan op een activiteit.
Column: Focus
door Lucas Ludens
In de winter mis ik de warmte van de zon, het zonlicht dat alle kleuren tot leven brengt totdat ze stralen en intenser, mooier
zijn dan ooit. Ik mis het groen en het bewegen van de bladeren van de bomen door de wind. De blauwe lucht die ik zo
graag aanschouw die mijn gedachten als de wolken laat meedrijven.
Ik wil meevliegen met de vogels naar het zuiden, mijn instinct achterna, of in slaap vallen en ontwaken bij het ontluiken van
de eerste lentebloem.
Ik verleg mijn focus.
Nog steeds zijn er sterren, de lichte gloed van de Melkweg, onze maan en soms Jupiter en Venus, vallende kometen of
sterren tussen de rode satellietstipjes. Nog steeds zijn er vogels om te zien zweven in de lucht zoals schaatsers zwevend
over ijs glijden. Lavendel is wintervast, paddenstoelen ontspruiten op bijna magische wijze en vormen elfenbankjes. De
ochtenddauw laat alles glimmen, als het ijs de gekristalliseerde spinnenwebben omweeft meer dan ooit. De tijd van het
donker is eigenlijk de tijd van het licht. Kaarsen krijgen de gelegenheid te stralen.
Ik kan genieten van alle mooie dingen om me heen, als ik echt kijk en opensta voor wat ik zie. Het is zo fijn om buiten te
zijn als het regent of net heeft geregend. De geur van regen is verfrissend en sussend zoals water altijd is, in elke vorm.
Het transformeert de atmosfeer naar een die lichter, ruimer is dan meestal. Uitlaatgassen, sterke zoete
parfums, lichaamsgeuren, kauwgom en etensgeuren die mierzoet en muf zijn, verdwijnen naar de achtergrond. Net als as,
wiet en alcohol, hondenpoep op de stoep, riolering, frietlucht, mayonaise. De geuren van planten daarentegen zijn sterker
geworden. De regen reinigt, herinnert me eraan wat er werkelijk toe doet. Het weerlegt mijn focus op een zachte manier.
Mensen vertragen hun pas, zijn zich meer bewust van waar ze hun voeten neerzetten. Het gehaaste gevoel van het altijd
bezig zijn, altijd onderweg zijn in de stad is even bedaard.
Ritmische regendruppels als een hartslag, adem in rust. In een zuivere G-toon klinken ze het mooist, op een frequentie van
432 Hz. Zou er meer vrede zijn als alle klanken van verkeer, computers, muziekinstrumenten, zo zuiver zouden zijn als dit
geluid?
Wat is er mooier in de winter dan die ene lichtstraal die op de door sneeuw bevroren takken valt? Onze adem die wolkjes
blaast in de lucht, die rustiger is. Deze tijd van het jaar dient zich goed om stil te staan, te reflecteren en
zaadjes voor verandering te zaaien. De tijd om te oogsten, het licht opnieuw te verwelkomen, komt wel
weer.
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