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8 maart, elk jaar weer een dag om te vieren dat 
vrouwen wereldwijd een stem hebben in de 

politiek, media, cultuur en zakenwereld. 
Kom op 8 maart naar de ECI 

voor een afwisselend programma.

Meer info op de achterkant!

MET DE TALKSHOW
THE BLUEBETTES

Poltiek Café met o.a. PIA DIJKSTRA! 
Female Fronted Rocknight
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INTERNATIONALE VROUWENDAG
DE STEM VAN VROUWEN

8 maart, elk jaar weer een dag om te vieren dat vrouwen wereldwijd een stem hebben in de politiek, media, cultuur en 
zakenwereld. Ook dit jaar weer in Roermond. Waar staan we als het gaat om de rol van vrouwen in de Limburgse politiek? Wat vinden 

jongeren inspirerende filmpjes over vrouwen op sociale media. Hoe kunnen moeders en dochters elkaar steunen 
in het bereiken van ambities? Kom met je moeder, dochter, vriendin, tante of buurvrouw. En, ook mannen zijn welkom!

Presentatie is in handen van de voormalig diplomate en publiciste Petra Stienen.

De Talkshow
De deuren zijn vanaf 12.30 geopend bij ECI. Vanaf 13.00 uur zullen we starten met de Talkshow. 

Hier zullen een aantal powervrouwen hun verhaal komen doen:
Amina Sebbar - Deskundige interculturele diversiteit. 

Gertie Driessen - Eindredacteur, chef regioredactie en verslaggever.
Amal Omar & Salada - Ervaringsdeskundigen in opnieuw beginnen en aanpassen.

Het programma wordt in de aanloop naar 8 maart nog aangevuld.

Theaterconcert
Na de Talkshow zal er om 15.00 een voorstelling plaatsvinden in het theater. 

The Bluebettes brengen de mooiste hits van vrouwelijke artiesten en meidengroepen uit de jaren zestig tot leven.

Poltiek Café 
Dit politieke uurtje zal in het teken staan van de stem van de Limburgse vrouw

Pia Dijkstra - Voormalig presentratice NOS, AVRO en Tweede Kamerlid D66. 
Tirza Houben- Lid PvdA Roermond.

Fanida Kadra - Fractievoorzitter PvdA Weert, voorzitter commissie Economische Zaken en lid commissie Algemene Zaken.
Wassila Hachchi - Voormalig militair van de marine, Jonge Ambtenaar 2007, Tweede Kamerlid D66.

Female Fronted Rocknight
Als feestelijke afsluiter hebben we een popavond georganiseerd. Female Fronted Rocknight, 

met de vrouwelijke bands Trip to Dover, Kissing Jane en Yvon Mocking, voor alle stoere powervrouwen!
Zeker de moeite waard om te komen dansen dus! 

Het concert duurt van 20.00 tot 23.00uur en vindt plaats in onze popzaal!

Dagprogramma
Inloop va.a. 12.30

13:00 tot 14:30   Talkshow / De Vrouw Draait Door ffl | € 3,50
15:00 tot 16:45   Bluebettes (Theaterconcert) ffl | entree € 18,- 

2e persoon gratis (breng een vriend(in) mee!)
17:00 tot 18:30   Politiek Café ffl | entree € 3,50 

20:00 tot 23:00   Female Fronted Rocknight ffl | entree € 3,50

Combi tickets
Talkshow/Bluebettes: € 11,50,-

Politiek Cafe/Bluebettes: €  11,50- 
Talkshow/Bluebettes/Politiek cafe: 14,- 

Hele dag: € 17 , 50


