
 مارچ برگزار میشه ثبت نام کنید. 13تا  11که از  Ladyfestمی تونید برای  2016فوریه 10از  دیگه وقتشه! 

 امسال ثبت نام از طریق وبسایت ما انجام میشه: )لینک در پایین صفحه(

 FLTI*(1)برای همه آزاده و شنبه و یکشنبه فقط برای  Ladyfestجمعه 

که خودشون رو جزو این گروه ها  cis-nonشامل خانم ها، لزبین ها، ترنس ها، اینتر ها و تمام جنسیت های مذکر  *FLTI( توضیحات: 1)

هستی، وقتی  cisهستی، اگه بتونی خودت رو با جنسیتی که زمان تولدت برات تعیین کردن شناسایی کنی. تو همچنین  cis/ تو نمی دونن. 

 طور دیگه ای دسته بندی کرد از اون چیزی که هستی.به این دلیل که یه نفر دیگه تو رو  ،هرگز مجبور نبودی با هویت جنسیت کلنجار بری

 به دالیل مدیریتی برای ما خیلی مهمه که شما خودتون رو امسال ثبت نام کنید، حتی اگه فقط می خواهید یه ورک شاپ استفاده کنید.

تی که ثبت نام کردید، قبل از فستیوال و تا زمانی که برنامه معیین بشه، یه ایمیل دریافت می کنید تا بتونید ورک شاپ دلخواهتون رو وق

 انتخاب کنید.

 درمورد برنامه:

در مورد موضوعات خودباوری، ها و کنفرانس های تئوری و عملی داریم، از جمله  شاپ باز هم یه برنامه ی گسترده از ورک امسال ما

 ی و....صحافی کتاب، کارگاه پرفورمنس، نژادپرستی و زبان، مثبت گرایی جنسی، زن در تبعید، انتقاد به مرد ساالر

 تثبیت شدن. Tanja Abouو خوانش توسط  Foxy Julesدر حال حاضر برای برنامه ی شب اجرای 

بیشتر موضوعات برنامه به زبان آلمانی برگزار خواهند شد. اگه می خوای در برنامه شرکت داشته باشی و به مترجم نیاز داری، با این 

 lueneburg@riseup.NET-ladyfestایمیل تماس برقرار کن: 

 تالش می کنیم یه مترجم برات ردیف کنیم.ما 

 ورک شاپ های دیگه، میزگرد و توصیه هایی در این چارچوب، همچنین برنامه ی شب و پارتی در حال حاضر در دست برنامه ریزی هستن.

 هستن: پیگیریروی وبسایت زیر قابل اطالعات دیگه در آینده ی نزدیک 

ladyfestlueneburg.wordpress.com 

 مراه شما ابراز خوشحالی می کنیم!هما از یه آخر هفته ی رنگارنگ به 

 2016لونه بورگ  yfestLad.ه گروه برنامه ریزی
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