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Mei is traditioneel de roze maand in Nijmegen en ook dit jaar is dat weer te merken: de Giro
d'Italia kleurt de stad met zijn roze banners, Dito kleurt de HAN en RU campus met hun roze
week, de Mets en COC kleuren de Grotestraat met het Roze Straatfeest en de Transgendergroep
gooit een roze sausje over het witte doek met een filmfestival!
Woensdag 25 mei: Open brainstorm Buiten de Binary dag
De Buiten de Binary dag komt er weer aan na de zomer en om de hoeveelheid onderwerpen
buiten de hokjes zo divers en vernieuwend mogelijk te maken horen we graag jullie mening. Heb
je een idee wat er goed op de volgende Buiten de Binary dag zou moeten zijn? Wil je zelf iets
organiseren? Ben je graag vrijwilliger op de dag zelf? Schuif aan op woensdag 25 mei om 21.00
uur in het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1, Nijmegen.
Zaterdag 28 mei: TranScreen Filmfestival Goes Nijmegen!
Het bekende transgender film festival, komt terug naar Nijmegen in 2016 met een mooie dag vol
prachtige films en discussie. Het programma:
14:30 – 15:00 Inloop
15:00 - 16.30 Shortfilms, blok 1
Transanders - Kim Bakker
Change over time - Ewan Duarte
Tegan - Igor Coric & Sheldon Lieberman
My Genderation - L. Hancox & F. Fisher
Framed by you - Mijke
17:00 - 18:30 Shortfilms, blok 2
Place in the middle - D. Hamer & J. Wilson
Genderless Jellyfish - Coral Short
Brace - Sophy Holland & Alicya Eyo
19:00 - 20.30 Diner.
(Kosten 6 euro, reserveren bij De Klinker)
20:30 - 21:30 Feature film: wordt nog bekend
gemaakt
22:00 Afterparty in de Onderbroek (de kroeg onder de
Klinker), tot in de vroege uurtjes.
Alle films zijn weer gratis.
Zaterdag 28 mei 2016, vanaf 14.30, De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46
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Zaterdag 11 juni: Piraten Picknick
Voel je het al aan je water? …
Het wordt weer lente! En dat betekend dat we
de wind in de zeilen hebben met leuke buiten
activiteiten, zoals een avontuurlijke piraten
picknick. Zet je zorgen overboord, maak
schoon schip en vaar zaterdag 11 juni vanaf 2
uur naar het Kronenburgerpark. Doe mee met
onze schatzoektocht of ga voor anker op onze
picknickplek en eet de buit. Neem allemaal iets
lekkers mee dan hebben we zeker een mooie
dag voor de boeg!
Het gaat ons voor de wind, we hebben zeeën
van tijd, niemand valt bij ons buiten de boot en
er zijn geen andere kapers op de kust, dus het
staat als een paal boven water dat dit voor de
wind zal gaan. Ga overstag, vis niet achter het net, kies het ruime sop en ben er bij! Kameraden
en papegaaien welkom.
Vind je dat deze uitnodiging kant nog wal raakt? Dan nog 1 keer:
Zaterdag 11 juni vanaf 14.00 uur een 'neem allemaal iets lekkers mee' picknick in het
Kronenburgerpark.
Save the date:
Introductiemarkten 15 augustus en 31 augustus
Ook dit jaar zullen we weer aanwezig zijn op de introductiemarkten van de Radboud Universiteit
en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Honderden nieuwe studenten bezoeken de markten om te
zien wat er zoal te doen is in Nijmegen en die moeten natuurlijk weten dat onze stad een hele
leuke transgendergroep heeft!
Om dat te bereiken delen wij flyers uit, maken we
een praatje en laten we ons van onze gezelligste
kant zien op beiden markten.
Dus kom ook meehelpen als vrijwilliger! Geef je op
via info@transgendernijmegen.nl
Maandag 15 augustus 2016 14.30 – 17.00
uurstaan we op de RU.
Woensdag 31 augustus 2016, 10.00- 12.30 uur
staan we op de HAN.
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