
ZATERDAG
18 - 09

FULCO’S VROUWEN 
FESTIJN
18/19 september

BIOSCOOP

FOYER

OVERIGE ZALEN

14:00 uur
Opening Festijn 

Door Anastasia namens het Fulco 
en Jeannette namens de Soroptimisten 

met nog een bijzonder iemand…..!

14:30 - 15:30 uur: Aletta Jacobs lezing 
Jolanda Boere kruipt in de huid van Aletta Jacobs: Kent u 

Aletta Jacobs als de eerste vrouwelijke arts in Nederland? Of als 
voorvechtster voor vrouwenkiesrecht? Maar weet u ook wat zij voor 

prostituees heeft betekend en waar gehuwde vrouwen (en hun 
echtgenoten) haar dankbaar voor waren? En wat heeft zij 

voor elkaar gekregen voor de winkelbediendes? 

16:00 - 18:00 uur: Film Sufragette 
Krachtig historisch drama over de moedige vrouwen die streden voor de 

vrouwenrechten in Groot-Brittannië begin twintigste eeuw: de suffragette. 
Met Carey Mulligan, Meryl Streep en Helena Bonham Carter. Kaartje reserveren via Fulco.

18:00 - 19:30 uur: Filmmaaksters
Korte films: 4 jonge afgestuurde filmmaaksters vertonen hun zelf gemaakte korte films 

over cultuurissues, visieverschillen in zorg, relatieproblematiek en zelfbeeld. 

20:00 - 21:00 uur: Dansvoorstelling 
The waiting room is een interdisciplinaire voorstelling die emotioneel gemis 

portretteert. Vertaald door vijf krachtige vrouwen. 

20:00 - 22:30 uur
Film Women

Portret van tweeduizend vrouwen uit 
vijftig verschillende landen. Een ode aan 
de culturele diversiteit en biodiversiteit 

van gebruiken, kleding, religieuze 
overtuigingen. 

Kaartje reserveren via Fulco.

15:30 - 16:15 uur
Collegetour Vrouwenpower

op het podium!
3 vrouwen en 1 interviewer op het 
podium: openhartig in gesprek over 

succes en tegenslag, inzet en inspiratie.

TOEGANG GRATIS*
FULCOTHEATER
Overtoom 3
IJsselstein
030 688 4230
fulcotheater.nl

ZATERDAG
18 - 09

koor 
Vrouwe IJsselstein 

Swingt
Stand

Soroptimisten 
Onze Soroptimistenstand met 

info over onze club: leden 
vertellen graag over wat we als 
Soroptimist doen en waar we 

voor staan.

Stand
Ruilfabriek

Goede doel

Stand
St. Roemeense

kinderen
Goede doel

Overtoomzaal
14:30 - 23:00 uur: Doorlopende foto-expo door lokale fotografen met als thema Interna-
tionale Vrouwendag (“ínvloed met Impact”) in beeld gebracht en de maquette van Truus 
Wijsmuller gemaakt door Annette Terberg  met uitleg. 

Podiumzaal 
14:30 - 18:00 uur: High tea met harpiste Arrianne Schipper en info over het instrument 
(zie haar website www.arrianneschipper.nl). Reserveren via Fulco.
19:00 - 20:30 uur: Paula Kager, Job coach geeft een powerworkshop “Pak de regie over je 
werk”.

Basiliekzaal 
15:30 - 16:30 en 17:30 - 18:30 uur: Politici in gesprek met bezoekers over invloed hebben.
14:30 - 15:30, 16:30 - 17:30 en 18:30 - 19:30 uur: 2 schrijfsters aan het woord. 
Schrijfster Judith de Laat: “Vergeet me” De verhalen die ze schrijft zijn echt en reëel: 
dat wat mensen zien, horen voelen en vertellen. 
Schrijfster Anke Verbraak : “In de thriller Water en wolfskers, van 
Nieuwegeinse bodem, wordt de psychologische spanning subtiel 
opgevoerd met een onverwachte ontknoping. Anke Verbraak 
vertelt over haar schrijfproces en wat dit debuut voor haar 
betekent.”

Biezenzaal
14:30 - 15:30 uur: Glenda Ossekoppele-vd Weijden zang workshop
15:30 - 16:30 uur: Stoelmassage door Carola van Caring4you
16:30 - 17:30 uur: Miniconcert zang Glenda Ossekoppele-vd Weijden
17:30 - 18:30 uur: Stoelmassage door Carola van Caring4you 
19:00 - 20:00 uur: Workshop intuïtie Suzie Joku: Ken je 
het “tja-eigenlijk-wist-ik-dit-allang”-gevoel? Er 
gebeuren onverwachte dingen op je werk 
en iedereen is verbaasd, behalve jij. 
Want jouw intuïtie vertelde 
het jou al. 
Herkenbaar?

Gerbrandyzaal
14:30 - 23:00 uur

Recycling kunst van Bibiane 
Blommenstein en Ketlin van Esschoten

Check de website www.soroptimist.nl/utrecht-nedersticht/vrouwendag-2021

Sponsoren Fulco’s Vrouwen Festijn

* Horeca, high tea en films tegen betaling



11:30 - 14:00 uur
Film Women

Portret van tweeduizend vrouwen 
uit vijftig verschillende landen. Een 
ode aan de culturele diversiteit en 

biodiversiteit van gebruiken, kleding, 
religieuze overtuigingen. Kaartje 

reserveren via Fulco.
15:00 - 17:30 uur

Film Sufragette
Krachtig historisch drama over de 

moedige vrouwen die streden voor de 
vrouwenrechten in Groot-Brittannië begin 

twintigste eeuw: de Suffragette. Met 
Carey Mulligan, Meryl Streep en Helena 
Bonham Carter. Kaartje reserveren via 

Fulco

BIOSCOOP

FOYER THEATER

OVERIGE ZALEN
ZONDAG
19 - 09

ZONDAG
19 - 09

11:30 - 13:00 uur
Op weg naar je droombaan en die 

bereiken! Hoe pak je dat aan? 
Onder inspirerende leiding van Alice Hilbers 

leer jij in deze workshop hoe jij je 
droombaan op het spoor komt, hoe je
 ontdekt wat je weerhoudt en hoe je 

vervolgens stappen kunt zetten. 

13:30 - 15:30 uur
Filmmaaksters

Korte films: 4 jonge afgestudeerde 
filmmaaksters vertonen hun zelf 

gemaakte korte films over cultuurissues, 
visieverschillen in zorg, 

relatieproblematiek en zelfbeeld.

15:30 - 16:30 uur
Dansvoorstelling
The waiting room is een 

interdisciplinaire voorstelling die 
emotioneel gemis portretteert. 

Vertaald door vijf krachtige vrouwen.

14:00 - 14:45 uur
15:30 - 16:15 uur
16:30 - 17:00 uur

Peppers
8 enthousiaste zangers uit de regio IJsselstein 

met ieder een eigen karakter en sound en 
samen vormen zij een unieke stem. Plezier 

en gezelligheid in een spetterende show vol 
sprankelende arrangementen en swingende 

songs. Meezingen en dansen mag! 

16:15 uur
Uitreiking Sorrozet

Deze reiken wij, Soroptimisten, 
uit aan een persoon die zich 
op uitzonderlijke wijze heeft 
ingezet voor de medemens.

11:00 - 13:30 uur
Lazy Sunday

Morning concert

Overtoomzaal
11:00 - 17:30 uur: Doorlopende foto-expo door lokale fotografen met als thema Interna-
tionale Vrouwendag (“ínvloed met Impact”) in beeld gebracht en de maquette van Truus 
Wijsmuller gemaakt door Annette Terberg  met uitleg. 
11:30 - 12:30 en 15:00 - 16:00 uur: 3 vrouwelijke wethouders  (Elly Eggengoor 
(Nieuwegein) Eveline Schell (IJsselstein) en Christa Hendriksen (Vijfheerenlanden) in 
gesprek met bezoekers over ‘Invloed’.

Podiumzaal 
11:00 - 17:30 uur: 2 schrijfsters aan het woord.
Schrijfster Judith de Laat: “Vergeet me” De verhalen die ze schrijft zijn echt en reëel: dat 
wat mensen zien, horen voelen en vertellen. 
Schrijfster Anke Verbraak : “In de thriller Water en wolfskers, van Nieuwegeinse bodem, 
wordt de psychologische spanning subtiel opgevoerd met een onverwachte ontkno-
ping. Anke Verbraak vertelt over haar schrijfproces en wat dit debuut voor haar 
betekent.”

Basiliekzaal 
11:30 - 12:30 en 14:00 - 15:00 uur: Zing mee in de zang-
workshops van Wanda Peters en beleef het plezier van je stem: 
samenzang of solo, in groepsverband of mini-masterclasses, geeft zij 
tips hoe je makkelijker en fijner mooi kunt zingen.
15:30 - 16:30 uur: Workshop klantreis door Suzie Joku.  Ben je zzp-er en benieuwd of 
je op het juiste moment de juiste boodschap communiceert naar je klanten?

Biezenzaal
11:30 - 12:30, 13:30 - 14:30 en 15:30 - 16:30 uur: 
Stoelmassage door Carola van Caring4you
Willen we dit niet allemaal even?
Liefdevolle aandacht en zorg waardoor 
u toch het hoofd even stil kunt 
krijgen en volledig ontspant.

Gerbrandyzaal
11:00 - 17:30 uur

Recycling kunst van Bibiane 
Blommenstein en Ketlin van Esschoten

14:00 - 17:00 uur
Singer Song 

Writer Mel@nie
afgewisseld met

Peppers

Afsluiting om 17.00 uur door Anastasia namens  het Fulco en Jeannette 
namens de Soroptimisten met nog een bijzonder iemand ...!


