Transgendergroep Nijmegen
Nieuwsbrief
Nummer 12. september 2014
Nieuwe avonden in het Roze Huis
Zin onze groep te bezoeken maar toch een beetje
nerveus in een openbaar café? Zin in je nieuwe jurk
naar de groep te gaan maar wil je je niet thuis
omkleden?
Vanaf september beginnen we met avonden in
het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1. Het Roze huis
heeft een kleedkamer (tijdens deze avonden), een
rolstoelvriendelijke ingang en toiletten en is geheel
rookvrij. De gastvrouwen van deze avond zijn Amy en
Tineke.
De avonden in de Meermin blijven gewoon bestaan.
Vanaf nu komen we iedere tweede donderdag van de
maand vanaf half 8 samen in café De Meermin aan de
Bloemerstraat 2 in Nijmegen en iedere vierde
donderdag van de maand komen we vanaf half 8
samen in het Roze Huis. Zie het kaartje op pagina 3 van
deze nieuwsbrief.
Kijk voor het overzicht van heel 2014 op:
http://www.transgendernijmegen.nl/activiteiten/

Onze volgende bijeenkomsten
11 september
GEEN CAFEAVOND
Café Meermin is gesloten
25 september
Café avond in het Roze Huis
9 oktober
Café avond in café Meermin
18 oktober
Queer-Bi-Trans dag in het Roze Huis
23 oktober
Café avond in het Roze Huis
13 november
Café avond in café Meermin
27 November
Café avond in het Roze Huis

Donderdag 25 september: Start Café avonden in het Roze Huis met Short
Film en verhaal van regisseur Bart Peters.
Onze allereerste avond in het Roze Huis starten we extra feestelijk met een
speciale gast. Regisseur Bart Peters komt zijn film 'Laura' laten zien: een korte film
over de ervaring van een transvrouw die voor het eerst in haar passende gender
naar buiten treedt.
Daarbij verteld Bart over het maken van de film en wat dit voor hem betekende.
Bart Peters (24 jaar) is in 2012 afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie,
als jongste student ooit toegelaten binnen de regieklas. In de meeste films van Bart
speelt gender en seksualiteit een belangrijke rol. De film Laura is gemaakt in een
periode waarin hij zelf heel erg zat te worstelen met zijn lichaam en gender. Laura
is een klein kijkje in de ziel van de angsten die Bart in eerste instantie had voor het
transgenderleven. In 2012, een jaar na het maken van de film, heeft Bart toch
besloten om de stap te zetten om in transitie te gaan. Een persoonlijk verhaal en
een mooie aangrijpende film.
Het beloofd dus een extra bijzondere eerste avond te worden!
Donderdag 25 september, vanaf half 8, St. Anthoniusplaats 1

Transgendergroep Nijmegen
www.transgendernijmegen.nl
info@transgendernijmegen.nl

Zaterdag 18 oktober: Buiten de Binary, Queer-Bi-Trans Dag
Duidelijkheid is vaak best wel lekker. Om te weten of je vlees, vis of
vegetarisch eet bijvoorbeeld, met mayonaise of ketchup. Maar
mensen zijn zelden zo duidelijk, en als we mensen in duidelijke
hokjes proberen te duwen gaat er veel verloren. Tussen man en
vrouw, tussen hetero en homo, tussen seksueel en aseksueel,
tussen alle hokjes zit ook nog wat, de ruimte van… nou ja, van al
het andere.
Op 18 oktober 2014 organiseert de Transgendergroep Nijmegen
een dag vol workshops, lezingen, films, debat en meer over de
ruimte buiten de hokjes. Om die ruimte te onderzoeken, namen te
geven en die namen weer uit te gummen, en vooral om die ruimte
te vieren.
Kom langs en ontdek de veelzijdigheid en veranderlijkheid van
seksualiteit, gender, verlangen, fantasie, uiterlijk, innerlijk, lichaam,
identiteit en de rest. En breng je eigen veelzijdigheid mee natuurlijk!
NU AL BEKEND VAN HET PROGRAMMA:

Workshop: Oeps, mijn gender ligt nog thuis!
door Jochem verdonk
In deze workshop gaan we een kijkje nemen buiten de
gebruikelijke hokjes "man" en "vrouw". Gender(identiteit) en geslacht zijn verschillende zaken, die we
vandaag eens los van elkaar bekijken. Wat vinden we van de genderrollen en gendernormen in deze
samenleving? Hoe raakt ons dat in het dagelijkse leven? En hoe makkelijk kunnen we ons hiervan
losmaken? Deze workshop daagt deelnemers uit om de gebruikelijke binaire kaders los te laten.
Jochem Verdonk is coach en energiewerker. Hij is de man achter Transman.nl, mede-oprichter van het
Transgender Netwerk Nederland, en oprichter van Stichting Transman. Sinds zijn transitie is hij bezig met
het thema gender, en verbaast hij zich nog regelmatig over hoe mensen zoiets eenvoudigs zo moeilijk
kunnen maken.
Film: The Wardrobe of Gender door Max Joakim Diezenberg
Deze documentaire bevraagt de obsessie van de maatschappij
met het geslacht als de meest voor de hand liggende manier om
mensen van elkaar te onderscheiden. Waarom zit deze scheiding
zo sterk in onze maatschappij en waarom hechten we hier zoveel
waarde aan?
Max is van mening dat er net zo veel geslachten zijn als mensen.
De personages in deze korte documentaire kenmerken zich door
het in twijfel trekken van de conventionele rolverdeling. Hun leven
staat in het teken van het bevragen van hun genderidentiteit.
Door 4 personages, dag en nacht, intensief te volgen wil Max
middels deze documentaire de kijker meenemen in het leven van
deze mensen. Hoe verzetten zij zich tegen de heteronormativiteit
binnen onze maatschappij en op welke manier profileren zij zich
dan wel? Deze film gaat niet over de mensen die in een verkeerd
lichaam geboren zijn of over het maken van een keuze tussen
man of vrouw zijn. Het zijn juist de tinten grijs en de, voor velen, onbekendheid binnen het
bevragen van geslacht die deze documentaire laat onderscheiden van haar voorgangers.
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Lezing: SM in theorie en praktijk door Marijke Vonk
SM spreekt tot de verbeelding, maar wat weten we eigenlijk over mensen met een voorkeur voor bondage,
pijn en machtsspel? Vanuit wetenschappelijke psychologische kennis en ervaringsdeskundigheid geeft
Marijke Vonk een kijkje in de wereld van BDSM. Hoe gaat SM in zijn werk, wie houden zich met dat soort
praktijken bezig en hoe gaat de rest van de wereld daarmee om? Bevindingen uit onderzoek worden
afgewisseld met ervaringsverhalen vanuit de Nederlandse BDSM scene zelf.
Marijke Vonk is psycholoog en gespecialiseerd in bijzondere seksuele voorkeuren. Ze werkt sinds enkele
jaren als therapeut, waarbij ze zich met name richt op cliënten die op seksueel gebied net wat 'anders' zijn.
Ze is auteur op het gebied van seksualiteit en BDSM en geeft lezingen aan studenten, professionals en
andere geïnteresseerden.
Workshop: Mag het iets méér zijn? Non-monogamie voor beginners door Roos Reijbroek
Je relatie maak je zoals jij dat wilt, met wie je dat wilt. Veel mensen kiezen voor één partner tegelijkertijd,
maar dat hoeft natuurlijk niet... Hoe zou het zijn om meerdere liefjes te hebben? Wat zijn swingen, open
relaties en polyamorie precies? Wat zoek je in (een) relatie(s) en wat past bij jou? Op een laagdrempelige
wijze gaan we hierover in gesprek.
Roos Reijbroek (MA Gender Studies) organiseert maandelijks De Meerminners, praatgroep voor nonmonogamisten. Ze geeft lezingen en workshops over non-monogamie en zet zich in voor seksuele
minderheden. Meer info: www.meerminners.nl
Praktische info:
De rest van het programma volgt binnenkort op http://www.transgendernijmegen.nl/
De dag zal zaterdag 18 oktober waarschijnlijk om 1 uur beginnen, misschien iets eerder omdat er nog steeds
workshops, presentaties en films bij komen die gewoon te leuk zijn om niet een plekje te geven. Er zal 's
avonds vegetarisch eten zijn, waarvoor een bijdrage gevraagd zal worden. We gaan door tot ongeveer 10 uur 's
avonds en hebben daarna ook nog een heel leuke afterparty in de planning tot in de vroege ochtenduurtjes.
De Buiten de Binary Queer-Bi-Trans dag zal plaatsvinden in het Roze Huis, St. Anthoniusplaats 1.
Het Roze huis heeft een rolstoelvriendelijke ingang en toiletten en is geheel rookvrij. Toegang is gratis.
Heb je vragen of wil je iets bijdragen aan de dag? Mail naar info@transgendernijmegen.nl
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