Thursday 27/4
15.00-18.00

ROOM 1

ROOM 2

Zines and autobiographical comics workshop: Part I:
Introduction to zine making, Part II: Creating
autobiographical comics and preparing the festival’s zine
Εργαστήριο φανζίν και αυτοβιογραφικού κόµικ: Μέρος Ι:
Εισαγωγή στη δηµιουργία φανζίν, Μέρος ΙΙ: Δηµιουργία
αυτοβιογραφικού κόµικ και προετοιµασία του φανζίν του
φεστιβάλ

18.30-20.00

Short documentary on trans
and black identity and
discussion with the filmmaker

Screen-printing workshop
Εργαστήριο µεταξοτυπίας

Ντοκιµαντέρ µικρού µήκους
για την τρανς και µαύρη
ταυτότητα και συζήτηση µε
τη δηµιουργό
21.00-23.00

Screening: Strella

Discussion on femicide
(Brastards, Greece)

Προβολή: Στρέλλα
Συζήτηση για τις
γυναικοκτονίες (Brastards,
Ελλάδα)
Friday 28/4

ROOM 1

12.00-14.00

Basic fighting stuff
Βασικές τεχνικές µάχης

ROOM 2
Remembering Anarcha,
Lucy, and Betsey for a
gynecology of the guture
Μνηµονεύοντας την
Ανάρκα, τη Λούσυ και τη
Μπέτσυ για µια
γυναικολογία του µέλλοντος

15.00-16.30

Experiences from dealing
with gendered violence in
the anti-authoritarian
movement (FemanifestA,
Greece)
Εµπειρίες από την
αντιµετώπιση της έµφυλης

Queer narratives workshopPart I
Εργαστήριο κουήρ
αφηγήσεων – Μέρος Ι

βίας µέσα στον α/α/α χώρο
(FemanifestA, Ελλάδα)
17.00-19.00

Ashtanga vinyasa yoga
workshop
Εργαστήριο Ashtanga
vinyasa yoga

Workshop on identifying,
challenging and preventing
gendered violence in our
communities - Salvage
Collective, UK
Εργαστήριο για την
αναγνώριση, αντιµετώπιση
και πρόβλεψη της έµφυλης
βίας στις κοινότητες µας Salvage Collective,
Ηνωµένο Βασίλειο

20.00-23.00
Unfucked femi-nazis (or the story of male-dominated
community) – AFKORS, Slovenia
Αγάµητες φεµιναζί (ή η ιστορία της ανδροκρατούµενης
κοινότητας) - AFKORS, Σλοβενία
Saturday 29/4
12.00-14.00

ROOM 1
Red threads: thoughts and
practices towards a
conscious, radical
menstruation

ROOM 2
Guided Yin yoga class
Καθοδηγούµενο µάθηµα Yin
yoga

Κόκκινα νήµατα:
απελευθερωτικές σκέψεις
και πρακτικές για την
περίοδο
15.00-16.30

Knitting workshop
Εργαστήριο πλεξίµατος

20.00-23.00

Short films and Discussion:
Queer (ab)uses of archives Pink Life Queer Fest,
Turkey
Ταινίες µικρού µήκους και
συζήτηση: Κουήρ
(κατα)χρήσεις αρχείων Pink Life Queer Fest,
Τουρκία

Queer narratives workshop–
Part II
Εργαστήριο κουήρ
αφηγήσεων – Μέρος ΙΙ
Feminist approaches to war
Φεµινιστικές προσεγγίσεις
του πολέµου

Sunday 30/4

AMOQA

13.00-16.00

Workshop on creating transformative and survivor-led
community responses to gendered harms in our
communities – Salvage Collective, UK
Εργαστήριο για τη δηµιουργία εναλλακτικών συλλογικών
απαντήσεων στην έµφυλη βία, επικέντρωµένες στα άτοµα
που επέζησαν αυτής µέσα στις κοινότητές µας – Salvage
Collective, Ηνωµένο Βασίλειο

16.30-19.30

20. 00 – 23.00

Discussion: Is there space for migrant women* in selforganised communities of migrants and supporters? –
Discussion with AFKORS, Slovenia, and Melissa migrant
women network, Greece
Συζήτηση: Υπάρχει χώρος για γυναίκες* µετανάστριες σε
αυτο-οργανωµένες κοινότητες µεταναστών και
αλληλέγγυων; - AFKORS, Σλοβενία και Δίκτυο
Μεταναστριών Γυναικών Melissa, Ελλάδα
Screenings and Discussion: Feminism and LGBTQI+
movement in Turkey – Filmmor and Documentarist, Turkey
Προβολές και Συζήτηση: Το φεµινιστικό και LGBTQI+
κίνηµα στην Τουρκία – Filmmor και Documentarist,
Τουρκία

23.30

Performances
Περφόρµανς

