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Alle Bosschenaren zijn uitgenodigd voor Interna�onale Vrouwendag 
2023 

Met een keur aan ac�viteiten verdeeld over de stad viert ´s-Hertogenbosch op woensdag 8 maart 
Interna�onale Vrouwendag! De dag staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit tussen 
vrouwen dichtbij én wereldwijd. Van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat doen organisa�es en 
individuen middels hun bijdragen mee aan het op de kaart zeten van Interna�onale Vrouwendag 
2023.  
 
Het ini�a�ef om deze dag (nieuw) leven in te blazen komt van Theaterfes�val Boulevard en MINOUX 
(het gezelschap van theatermaker Minou Bosua). Zij sloegen een jaar geleden de handen in ineen en 
starten een onderzoek naar de animo voor Interna�onale Vrouwendag in ’s-Hertogenbosch. Wat 
betekent 8 maart anno nu? Wat valt er in dit kader in de stad te vieren? Waar valt voor te strijden? 
Geïnspireerd door het mythische Griekse vrouwelijk strijdersvolk vroegen zij zich af: Wie zijn, 
zogezegd, de ‘Amazones’ van Den Bosch?  
  
Programma Interna�onale Vrouwendag 
Den Bosch viert Interna�onale Vrouwendag en iedereen is uitgenodigd! De dag begint om 08:00 uur 
bij partner de Verkadefabriek met een gezamenlijk ontbijt gevolgd door een gesproken pamflet door 
Minou Bosua en een korte filmvertoning vanuit de vraag: Waarom Interna�onale Vrouwendag? 
 
Aansluitend op de film volgt een gesprek met de aanwezigen met als thema: hoe staat Den Bosch 
tegenover een Women’s Pride of Mars? Er wordt een korte film getoond, gemaakt door Minou Bosua 
en filmmaker Maasja Ooms. Zij vroegen inwoners van de stad welke vrouw (of amazone) zij deze dag 
een eerbetoon zouden willen brengen. Hierop volgt een tafelgesprek. Theaterfes�val Boulevard 
draagt bij met een onderdeel over het streven naar een feminis�sche prak�jk in werk en leven. 
Tevens is er werk te zien van de Syrische kunstenaar Eyad Dawara. Het verwachte einde van de 
startbijeenkomst is om 10:00 uur. 
 
Na deze opening vinden er gedurende de dag ruim 30 (gra�s en betaalde) ac�viteiten plaats op 
verschillende plekken in de stad. Van sportzaal en museum tot Bossche Brede School en van Huis73 
en Toonzaal tot Wilhelminabrug.   
 
Meteen na de startbijeenkomst is er de mogelijkheid om in de Verkadefabriek aan te sluiten bij de 
opnamen van de podcast De Brabantse Pot-cast. Anja van Hout en Jolanda van Gool gaan in gesprek 



met Minou Bosua over de betekenis van Interna�onale Vrouwendag voor queer vrouwen. Of is het 
mogelijk om met een kaartje de film Women Talking van Sarah Polley te bekijken. 
 
Den Bosch viert Interna�onale Vrouwendag. Meer informa�e over Interna�onale Vrouwendag ´s-
Hertogenbosch en de volledige agenda is te vinden op www.vrouwendagdenbosch.com. Daarnaast te 
volgen op sociale media via @fes�val_boulevard en de hashtag #vrouwendagdenbosch. 
 
-einde persbericht-  
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Noot aan de redac�e: Voor meer informa�e kunt u contact opnemen met Kity Becht: 
kity@fes�valboulevard.nl.  
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