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Weekend ze sztuką kobiecą, i nie tylko

Motoryzacja
Zasiłki

(455) Sprzedam/kupię
(115) Motoryzacja

Praca
Mieszkania

Filmowy festiwal feministyczny i sztuka kobieca – te dwa
wydarzenia otwierają i zamykają nasze propozycje na weekend. A
co między nimi?

Prasa Polonijna

FAQ

Szukaj »

(79) Towarzyskie

Usługi

(147)
(24)
(17)

MojaWyspa.co.uk
Galeria
Forum
Kalendarz

LONDYN
London Feminist Film Festival, festiwal filmów feministycznych w różnych lokalizacjach w
Londynie, trwa do 20. sierpnia 2017, £11.50 / ulgowy £9.50

dodaj reklamę »

Boksy reklamowe

Piąta edycja festiwalu filmowego wyjątkowego na tle innych przeglądów, bo poświęconego
wyłącznie kinu kobiecemu, kinu poruszającemu problemy nierówności społecznej kobiet,
przemocy wobec kobiet, a także ukazującemu niezwykłe kobiety, które przeciwstawiają się
narzucanym im ograniczeniom, walczą o swoje prawa, działają na rzecz innych kobiet.
Festiwal otworzył film Kaori Sakagami Talk Back Out Loud (2013), którego bohaterkami są
członkinie amerykańskiej grupy teatralnej The Medea Project, zajmującej się problemami
nosicielek wirusa HIV. Grupa została utworzona przez reżyserkę i pedagoga Rhodessę Jones
w celu pomocy byłym więźniarkom z więzienia w San Francisco. W programie ponadto
pierwszy niezależny film zrealizowany przez irańską reżyserkę pod tytułem The Sealed Soil
(1977), prezentowany w czterdziestą rocznicę premiery, oraz wiele więcej.
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Paczki do Polski  Najniższa cena,
solidny serwis od drzwi do drzwi,
ubezpieczenie w cenie

Najczęściej czytane artykuły
24 godz

7 dni

30 dni

Co po Brexicie? Najnowsze plany premier UK
Brexit bez umowy z UE może się opłacać
Zwolennicy Brexitu czują się oszukani
Brexit: UK chce okresu przejściowego
Huragan przynosi upały do UK

Następna »

Najczęściej komentowane

Lubię to! 0
Tagi: wystawa, muzeum, weekend, sztuka,
feminizm, kino

Ceny od £9.68 za paczkę UK
PolskaUK

wyślij znajomemu

Ostatnie

7 dni

30 dni

Brexit bez umowy z UE może się opłacać (1)
Felieton: O (nie)istnieniu tajnych broni (1)

Dodaj artykuł do:
Linki sponsorowane
Dodaj reklamę »

Tanie promy Anglia  Francja
Autokary do Polski i całej Europy

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze
Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.

Usługi i oferty
Transport, paczki
Taxi, przewóz osób
Budowlane
Księgowe, prawne

(32) Fryzjerstwo, uroda
(15) Motoryzacja
(6) Pomoc domowa
(5) Bilety, podróże

Komputery, RTV

(4) Reklama
(4) Polskie sklepy

Lekarze, zdrowie

(4) Towarzyskie

Tłumaczenia

Ogłoszenia
+447907684081 polskie taxi lotni...
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