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Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny,   
z wyjątkiem koncertów w Pilonie (23 III) o godz. 20.15 (wjazd 5 P LN) 

Zapisy na warsztaty – drog ą mailow ą: ladyfesttorun@wp.pl

  20 III 2007 (wtorek)  

    od 19.00  Projekcje filmów w Kinie 
ORZEŁ (ul. Strumykowa 3) 
http://www.kinoorzel.pl  (Mała Sala)  
   Podczas trwania LADYFESTu w galerii Kina ORZEŁ 
wystawa feministycznych kolaŜy Justyny Bachorskiej  

    19.00 Niebieskoocy  
    Scenariusz i re Ŝyseria:  Bertram Verhaag 
    Produkcja:  DENKMAL-FILM GMBH 
    Czas trwania:  60 min. 
    Wersja polska: napisy  
    (Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA) 

   20.10 Killing us softy, (Delikatnie nas zabijaj ąc) 
    ReŜyseria:  Sut Jhally 
    Produkcja:   
    Czas trwania:  34 min.  

    21.00 I had an abortion - Miałam aborcj ę  
    ReŜyseria:  Gillian Aldrich 
    Rok produkcji:  2005 
    Czas trwania:  60 min. 
    Film jest zapisem wywiadów, rozmów z róŜnymi 
kobietami, które miały aborcję. 
    (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) 

  

  21 III 2007 (środa)  

    od 19.00  Projekcje filmów w Kinie 
ORZEŁ (ul. Strumykowa 3) 
http://www.kinoorzel.pl  (Mała Sala)  
   Podczas trwania LADYFESTu w galerii Kina ORZEŁ 
wystawa feministycznych kolaŜy Justyny Bachorskiej  

    19.00 Love sick - Niebezpieczne zwi ązki   
    ReŜyseria:  Tudor Giurgiu 
    Rok produkcji:  2006 
    Czas trwania:  86 min. 

    20.30 Meluzyna   
    ReŜyseria:  Lucyna Dąbrowska 
    Rok produkcji:  2006 
    Czas trwania:  20 min.  

    Ewa, młoda pracownica fabryki, szuka dziewczyny 
przez Internet. Lidka, licealistka, zmaga się z własną 
toŜsamością, w czym na pewno nie pomaga jej ojciec, 
wyznający zasadę silnej ręki. Spotkanie obu 
dziewczyn mogłoby odmienić ich Ŝycie, jednak czy uda 
im się odnaleźć we wrogiej rzeczywistości? Film 
opowiada o psychicznym zniewoleniu i o tym, jak 
wielka jest cena miłości, która co prawda wyzwala, ale 
teŜ niczego nie obiecuje. "Meluzyna" Lucyny 
Dąbrowskiej jest drugim fabularnym filmem 
krótkometraŜowym w dorobku reŜyserki.  

    20.50 Lęki  
    ReŜyseria:  Lucyna Dąbrowska 
    Rok produkcji:  2005 
    Czas trwania:  10 min.  
    21.00 Spotkanie z re Ŝyserk ą 

    21.30 Dorota Zgłobicka WOMAN'S POWER 
MYSTERY - video-art.  

  

    22 III 2007 (czwartek)  

    od 19.00  Projekcje filmów w Kinie 
ORZEŁ (ul. Strumykowa 3) 
http://www.kinoorzel.pl  (Mała Sala)  
   Podczas trwania LADYFESTu w galerii Kina ORZEŁ 
wystawa feministycznych kolaŜy Justyny Bachorskiej  

    19.00 Wiedźmy  
    ReŜyseria:  Agnieszka Trzos 
    Rok produkcji:  2001 
    Czas trwania: 52 min. 
    Film dokumentalny „Wiedźmy” jest opowieścią o 
procesie przebudzania kobiet, o potrzebie 
poszukiwania własnej toŜsamości, rozwijaniu 
samoświadomości i docieraniu do źródeł kobiecej 
mocy. Dokument jest zaangaŜowaną, osobistą i 
emocjonalną wypowiedzią Autorki w nabierającej 
coraz większego znaczenia światowej dyskusji na 
temat kobiet, ich miejsca i roli w patriarchalnym 
świecie. 

    20.00 Etiudy  Małgosi K ędzierskiej  (Dzień dobry, 
kochanie)   
    ReŜyseria: Małgosia Kędzierska 
    Rok produkcji:  2004 
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    Czas trwania: 28 min. 
    Film fabularny ze zdjęciami Piotra Rosołowskiego i z 
udziałem Mai Ostaszewskiej oraz Andrzeja Chyry, to 
historia młodej, bogatej rodziny, której szczęście 
okazuje się złudzeniem. Film na festiwalu Etiuda 2004 
otrzymał nagrodę kwartalnika Film & TV Kamera za 
zdjęcia, nagrodę publiczności oraz nagrodę 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

    20.30 Zdradziatta, (ok. 20 min.) 
    Grupa Artifarti serdecznie zaprasza na pokaz 
specjalny „Zdradziatta”. Barwna, dramatyczna, 
komiczna opowieść o Ŝyciu, miłości, zdradzie... 4 
odcinki z morałem i przekazem, w konwencji seriali 
brazylijskich. 

    21.00 Spotkanie autorskie z twórczyniami Arti- 
Farti   

 
    22.00, klub NRD (ul. Browarna 6) 
    D-JANE LU - elektronica, experimental, idm, dub 
step, hard jungle, drill, hard step. 

       

    23 III 2007 (piątek)   

    11.00-12.00, Krzywa Wie Ŝa, (ul. Pod 
Krzyw ą WieŜą 1/3)    
    Warsztat  Julia Lozovska  (Litwa) - muzykoterapia 
i relaksacja  (ok. 15-20 osób)    

     

    11.00-17.00, Teatr Wiczy, budynek 
Ratusza Staromiejskiego (Rynek 
Staromiejski 1) http://www.wicza.com/index.php  
    Warsztaty D.I.Y. Wen Do   
    Samoobrona i Asertywność Dla Kobiet i Dziewcząt, 
(6h,max. 15 kobiet).Jest to metoda przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet. Uczy jak w kaŜdej sytuacji: w 
miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - 
przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy takŜe, 
jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie 
pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga 
rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, 
poczucie winy i wstyd. WenDo jest metodą, która łączy 
samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. 
Wielkie znaczenie przywiązuje w niej do asertywności i 
w pokazaniu kobietom i dziewczynom, Ŝe nikt nie ma 
prawa naruszać naszych granic i jak istotne moŜe być 
otwarte komunikowanie i wyraŜanie własnych potrzeb, 
emocji czy zdania. Taka zdecydowana postawa moŜe 
pomoc w uniknięciu zagroŜenia. A zatem WenDo ma 

nauczyć jak nie dopuścić do napaści, a kiedy do niej 
dojdzie, jak sobie pomóc wykorzystując swoją wiedzę, 
pomysłowość, doświadczenie. 
     Uwaga! Warsztat Wen Do z przyczyn 
niezale Ŝnych od organizatorek odb ędzie 
się w innym terminie. Info szukaj na 
stronie: http://www.gender.umk.pl   
 

     
     11.00-12.00, Teatr Wiczy, budynek 
Ratusza Staromiejskiego (Rynek 
Staromiejski 1) http://www.wicza.com/index.php   
     Gosia Szczepa ńska (Grupa Sister-to-sister). 
Warsztat D.I.Y. Sitodruk  

    Wkurzasz się na komercję i wszechobecną tandetę 
przemysłu odzieŜowego? Adidas to nie twoje ulubione 
logo na koszulce, chcesz robić - wzory na torby, bluzy, 
bieliznę, itp. aby zamanifestować swoje poparcie dla 
np. feminizmu? Zapraszam na warsztat sitodruku 
metodą sita.  

  

    12.00-17.30 klub NRD, (ul. Browarna 6) 
LADYKONFA   
    12.00-13.30 Dyskusja panelowa , dotycząca 
niewidoczności lesbijek w ruchu feministycznym oraz 
LGBT (tzw. podwójna opresja). 

    Do panelu zostały zaproszone działaczki organizacji 
pozarządowych oraz kobiety związane ze sferą nauki. 
Dyskusja będzie miała na celu ukazanie sytuacji 
lesbijek w ruchach feministycznych i LGBT. Chcemy w 
ten sposób podjąć próbę przełamania stereotypów 
dotyczących lesbijek i wzajemnych uprzedzeń między 
kobietami, związanych z ich orientacją seksualną.  

     W dyskusji wezmą udział:  

     Marta Abramowicz  – Stowarzyszenie Kampania 
Przeciw Homofobii,   
    Yga Kostrzewa – Stowarzyszenie Lambda,   
    Katarzyna Bojarska , Uniwersytet Gdański 

    14.00-17.30 Część referatowa:  

     Dominika Rypa   - „Historia ruchu riot grrrl” 
    Magdalena Hamera  i Magdalena Ka źmierczak  - 
„Ekofeminizm: Rasizm=gatunkowizm=seksizm.” 
    Marta Konarzewska  "Impresja o róŜyczce: Drag 
King act i norma poŜądania" 
    Anna Wójtowicz - „Kobiecość w kontekście 
socjologii ciała”.  
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    Dorota Łagodzka  - „Feministyczne teoretyczki 
sztuki a przedstawienie kobiet w sztuce.” 

    16.00-17.30 Ewa Tatar  „Feminizm dziewczyński 
w sztukach wizualnych” (wykład z pokazem prac 
wideo, m. in. Katarzyny Skupny) 

    18.00 Ewa Stroes  (prezentacja projektu - filmy, 
fotografie) 

    19.00 Karolina St ępniowska  - performance 

    19.30 Anna Maria Karczmarska  – performance 
pt. "Ekstaza mistyczna". Autorzy i wykonawcy: Anna 
Maria Kaczmarska i Przemysław Czepurko 
http://www.samsungartmaster.org.pl/sam4/dynami
c/Anna_Maria_Kaczmars.45.0.html   

    20.00 Ola Misztur, Zorka Wollny, Anna Maria 
Karczmarska  - Nieproduktywność - wernisaŜ wystawy 

http://www.galeriadla.art.pl/  

     

    20.15 Pilon, (Bulwar Filadelfijski 1) 
http://www.pilon.pl  Koncerty: WJAZD 5PLN  

    D.N.O. – punkstrial (Warszawa) - Zespół powstał w 
2002 roku i po licznych zmianach składu zagrał 
pierwszy koncert na początku 2006 roku w 
Warszawskim squacie ELBA. "Gramy cięŜką odmianę 
pankroka bardziej w klimatach noise/industrial. Oprócz 
standardowych instrumentów, jest teŜ wiolonczela i 
beczki i inne znaleziska ze złomowiska. Występy są 
wzbogacone o wizualizacje z projektora o tematyce 
społecznej.  
    Pogotowie Seksualne (Warszawa, Berlin) 
http://www.myspace.com/pogotowie  
    Zimbabwe  – melodyjny punk (Litwa),  
    
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=
user.viewprofile&friendID=19361777  

    Imprezę po koncertach w Pilonie rozkręca DJ 
Czura  

  

    24 III 2007 (sobota)   

    14.00-18.00, Teatr Wiczy, budynek 
Ratusza Staromiejskiego (Rynek 
Staromiejski 1) http://www.wicza.com/index.php   

    Wykład (1h, liczba miejsc nieograniczona): 
Budzenie archetypu prządki - powrót do kobiecego 
wzorca twórczości” - Anija Miłu ńska 
(Stowarzyszenie Kobiet Dakini) 
     Warsztat (3h, 16 osób): Budzenie archetypu 
prządki - powrót do kobiecego wzorca twórczości” - 
Anija Miłu ńska (Stowarzyszenie Kobiet Dakini)   

    Prządka, czyli ta, która przędzie nić Ŝycia i 
umierania, tkając z niej prawzorze – strukturę świata, 
to potęŜny symbol spotykany w niemalŜe wszystkich 
kulturach, uosobienie kobiecej mocy rodzenia i 
tworzenia, dawania Ŝycia i nadawania mu kształtu. Jak 
moŜemy dotrzeć do mocy prządki? Jak obudzić ją w 
sobie, aby odzyskać pewność, Ŝe mam wpływ na 
własne Ŝycie i świat, w którym Ŝyję? 
    Uczestniczki warsztatu będą miały okazję, aby 
doświadczyć spotkania z przedstawioną podczas 
wykładu postacią prządki i odkryć, czego potrzebują, 
aby odzyskać/pogłębić zdolność tworzenia i poczucie 
sprawczości swojego Ŝycia. 
    Warsztat będzie rozwinięciem wykładu, dlatego 
warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest obecność 
na wykładzie. KaŜda uczestniczka będzie 
potrzebowała kartki i długopisu. 
http://www.dakini.nongov.pl/news.php   

     

    12.00-18.00, klub NRD (ul. Browarna 6) 
    Da Boyz: Warsztaty Drag Kings ( 20osób), 

    Warsztaty prowadzone w formie zabawy. Celem 
jest gra toŜsamością, ukazanie, iŜ tzw. „męskość” czy 
„kobiecość” to jedynie zinternalizowane wzory 
kulturowe. Za ich pomocą moŜliwe staje się wskazanie 
tego, co kultura patriarchalna przyporządkowuje 
męŜczyznom: seksizm, wybujałe poczucie własnej 
wartości. W ten sposób moŜliwe staje się 
zakwestionowanie tego, co wydaje się wrodzone i 
naturalne – identyfikacji płciowej. Chcemy ukazać to,  
jak bardzo są one iluzoryczne. 
http://www.daboyz.pl/index.html  

  

    od 19.00 klub NRD (ul. Browarna 6 ) 
    Ikus Reiknub, Nieformalna Grupa 
Performatywna - spektakl muzyczny- performance - 
kompozycja, wykonanie - Andrea Ádám i Magdalena 
Przybysz , oprawa wizualna - Zorka Wollny, udział 
gościnny - Jurek Drobot, http://www.ikus.pl  

    Temat: agresja, przemoc, naiwność, "domowość", 
uległość, gniew, feminizm. 
    Ikus Reiknub to performance utrzymany w 
konwencji teatru instrumentalnego. Zbudowany jest z 
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dwóch części, które istnieją paralelnie. Tytuł 
odzwierciedla strukturę przedstawienia. Mozaika 
słowna Ikus Reiknub czytana w lustrze daje w efekcie 
sformułowanie Bunkier Suki. Działania performerek w 
pierwszej części zostaną odzwierciedlone i 
zniekształcone w części drugiej. 
    Performance Ikus Reiknub prowadzi dyskurs 
zarówno z feminizmem, jak i jego późniejszymi falami 
postfeminizmem i neofeminizmem. Odzwierciedla 
skrajność kobiecej natury, zniekształca ją, bawi się 
stereotypami. Ukazuje zachowania nieakceptowane 
społecznie, które mówią nie tylko o tych którzy je 
łamią, ale takŜe o tych którzy je tworzą. Przez to 
konfrontuje świat zastygłych norm ze światem 
zaburzonych konwencji. Rodzi się bunt. 

    20.00 
    Grupa S ędzia Główny - performance, 

    22.00, Crossdressing party, koncert  
    Mass-kotki  
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=
user.viewprofile&friendid=152168553  

    ok. 23.00 
    Wyst ęp Da Boyz (Drag Kings), 
http://www.daboyz.pl/index.html  

    AFTERPARTY  
    * D-JANES:  
    Pinkshot - pink punk riot grlz ekektro muzik 
    & Bu - piosny, ktore kochacie! 

  

    21.00 (Rynek Staromiejski, 
Ratusz/Rynek Nowomiejski)  
    Fire-show: (20min)  
    Grupa Mamadoo, http://www.mamadoo.pl  

  

    25 III 2007 (niedziela)  

    10.00-15.30 Teatr Wiczy, budynek 
Ratusza Staromiejskiego (Rynek 
Staromiejski 1)  http://www.wicza.com/index.php  
   Warsztaty: Genderowe/gynealogiczne (max. 20 
kobiet) Ewa Furgał i Natalia Sarata (Nieformalna 
grupa Przestrzeń Kobiet):  

    Warsztaty będą miały za zadanie wprowadzić 
koncepcję gender i jej podstawowe cechy, podnieść 
świadomość genderową uczestniczek, uwraŜliwić je na 
przejawy dyskryminacji kobiet ze względu na płeć, a 

takŜe (poprzez zastosowanie ćwiczeń nawiązujących 
do historii kobiet - gynealogii) wzmocnić poczucie 
podmiotowości, wzajemnego wsparcia, siostrzaństwa, 
budować więź między uczestniczkami jako kobietami. 
http://www.przestrzen.nongov.pl  

  

    11.00-14.00 Krzywa Wie Ŝa (ul. Pod 
Krzyw ą WieŜą 1/3) 
     Warsztat (16 osób): "Do świadczenie ciała jako 
źródło twórczo ści kobiet" - Natalia Miłu ńska 
(Stowarzyszenie Kobiet Dakini) 

    Istnieje ścieŜka związana ze słuchaniem ciała, 
podąŜaniem za nim, przekraczająca dualizm tego co 
cielesne i tego co duchowe. Warsztat będzie okazją do 
spróbowania twórczości płynącej z doświadczenia, z 
tego, co dzieje się tu i teraz a takŜe do zapoznania się 
z samą koncepcją, przykładami sztuki „ciała”, 
twórczością kobiet z róŜnych miejsc na Ziemi. 
    Zapraszam na spotkanie z własną cielesnością, 
z rytmem, jakim obdarza nas kobiece ciało oraz 
mądrością kobiecej Krwi. 
http://www.dakini.nongov.pl/news.php  

  

    15.00–16.00 Rynek Staromiejski, Pomnik 
Mikołaja Kopernika   
    Poradnia Antyhomofobiczna  
    Porozumienie Lesbijek (LBT), 
http://www.porozumienie.lesbijek.org  
    Kampania Przeciw Homofobii oddział w Toruniu, 
http://www.torun.kampania.org.pl/index.html   

     

    20.30 Fosa przy ruinach Zamku 
Krzy Ŝackiego w Toruniu 
    Widowisko Buenas Czikas i Muczaczos  przy 
współpracy z Teatrem Wiczy  i przyjaciółmi: Anią 
Prego , zespołem Bardziej  in. zaprezentują widowisko 
łączące róŜne formy ekspresji pod wspólnym hasłem 
"KOBIETA". Będzie to połączenie multimedialnej 
wizualizacji z magią ognia i kuglarstwa, tańca, muzyką 
na Ŝywo i popisowymi numerami akrobatycznymi w 
wykonaniu cyklistów.  
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