
‘MOOIE VERHALEN, OUDE
SPANDOEKEN, ACTIVISTISCHE

LIEDEREN EN KLEURRIJKE
PAMFLETTEN UIT DE

VROUWENBEWEGING VAN
TOEN EN NU’

GEZOCHT

BRENG ZE NAAR DIG IT UP

BEN JE BETROKKEN (GEWEEST) IN
DE VROUWENBEWEGING?

Dona Daria en DIG IT UP zijn op zoek naar verhalen,
foto’s, video’s, leuzen en andere objecten die het
verhaal van vrouwenemancipatie in Rotterdam
vertellen. 
Heb je wat liggen? Breng 12 december een foto
mee naar DIG IT UP.



(Beeld) materiaal voor de “Gerse Vrouwen” tentoonstelling die opent rond

Internationale Vrouwendag 2021

Handen en helpers, vrouwen die kunnen ondersteunen bij het onderzoek en

digitaliseren van het materiaal

Meedenkers: welke onderwerpen of vrouwen moeten ECHT aan bod

komen?

BEN JE BETROKKEN (GEWEEST) BIJ DE VROUWENBEWEGING IN

ROTTERDAM? DONA DARIA EN DIG IT UP ZIJN OP ZOEK NAAR FOTO’S,

VIDEO’S, LEUZEN EN ANDERE (FOTO'S VAN) OBJECTEN DIE HET VERHAAL

VAN VROUWENEMANCIPATIE IN ROTTERDAM VERTELLEN. 

 

Hoe is de emancipatie in Rotterdam verlopen en wie waren hierbij betrokken?

Verschillende vrouwen, actiegroepen, belangenorganisaties en

welzijnsinstellingen hebben zich hard gemaakt voor vrouwenrechten en

emancipatie. Bij Dona Daria, centrum voor emancipatie en inclusie, lag de

zolder vol met prachtige rommel. Heb jij ook wat liggen van onschatbare

waarde?

 

Breng het 12 december mee. We willen dan alle pioniers, verzetsvrouwen,

activisten, sterke schouders oftewel GERSE VROUWEN bij elkaar brengen

om met elkaar de vondsten te bekijken.

  

WAT GAAN WE DOEN?

Met deze bijeenkomst nodigen we alle geïnteresseerden van harte uit om zo

veel mogelijk verhalen, informatie, materiaal en enthousiastelingen te

verzamelen om gezamenlijk een mooie tentoonstelling voort te brengen. 

We zoeken:

 

 

Let op: sleep nog niet alles mee, maar maak foto's van wat je hebt. Deze

bijeenkomst dient als eerste kennismaking en inventarisatie.

Meedenken en/of aanmelden? Stuur een e-mail naar a.wams@donadaria.nl

 

De startbijeenkomst van ‘Gerse vrouwen’ vindt plaats op donderdag 12

december om 18.00 uur bij DIG IT UP galerie en erfgoedlab

Adres: Schiedamsedijk 62-A, 3011 EH Rotterdam

www.digitup.nl

12 DECEMBER
ONTMOET ELKAAR
BIJ DIG IT UP

http://donadaria.nl/

