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Even lekker cliché
Het jaar is bijna voorbij. Ik ga hard mijn best doen om niet cliché te worden en terug te kijken. Oké, heel even
dan: we hebben een mooi jaar gehad. Het begon met een workshop kleur- en stijl advies die net als het
voorgaande jaar goed verliep. Vervolgens een fantastisch filmfestival met TranScreen met een even leuke
afterparty. Vervolgens was er een Beauty Dag ingepland die we helaas moesten annuleren, maar direct daarna
volgde weer een heel succesvolle picknick. We zijn vanaf september begonnen met ontmoetingsavonden in het
Roze Huis, waar al dankbaar gebruik wordt gemaakt van de kleedkamer en de veilige omgeving. En er was
natuurlijk de Buiten de Binary queer-bi-trans dag, waar de deur platgelopen is. Je zult het hieronder nog lezen.
En.... HET JAAR IS NOG NIET AF! Nog even presenteren:
Dinsdag 30 december organiseren we een
gezellig kerst/nieuwjaarsdiner met een film en
een afterparty.
Onze vrijwilligers koken zelf iets heel lekkers en
helemaal veganistisch. De film die we vertonen is
Kinky Boots, over een conservatieve
schoenenfabriek die dragqueen in dienst neemt
om het bedrijf op te pimpen. Op de afterparty
draaien we allerlei muziek. Daarvoor willen we
graag jullie favoriete kersten anti-kerstnummers voor weten. (of stuur gewoon leuke muzieksuggesties)
Voor het koken moeten we wel weten hoeveel mensen er komen, dus geef je op voor 23 december op
info@transgendernijmegen.nl!
Het diner en de film en de party zijn gratis, je moet wel je eigen drankjes betalen.
Datum: zaterdag 30 december, vanaf 18:00 uur
Reserveren verplicht!!
Locatie: De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46 Nijmegen.
Zoals de wind waait, waait mijn gender
De Buiten de Binary dag van 18 oktober was een
denderend succes, al zeggen we het zelf. Er waren meer
dan 80 mensen en het Roze Huis kon al die drukte
nauwelijks aan. We zouden er van alles over kunnen
vertellen maar er waren ook journalisten dus dat laten we
deze keer aan hen over. Veel leesplezier!
Continuum: We vieren de ruimte.
http://www.continuum.nl/community/we_vieren_de_ruimte
Expreszo: Zoals de wind waait, waait mijn gender.
http://www.expreszo.nl/community/zoals-de-wind-waaitwaait-mijn-gender/
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