Lekker in je roze vel
Van 12 tot 19 mei is het in De Boskapel / Stadsklooster Mariken Roze Week!
Want anders dan de Nashville-verklaring wil doen geloven vinden wij het
juist inspirerend en verrijkend om samen met LHBTIQA-ers op zoek te gaan
naar zingeving, geloof of spiritualiteit. Voor De Boskapel / Stadsklooster
Mariken reden genoeg om een spetterend programma neer te zetten onder
de titel: ‘Lekker in je roze vel!’

Roze Viering - zondag 12 mei 11.15 uur

We starten de Roze Week met een Roze Viering. ‘Zie, ik plaats mijn boog
in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de
aarde.’ (Genesis 9, 13) Augustinus zegt: ‘God licht op in mensen’ deze
zondag vieren we de veelkleurigheid van mensen. Toegang gratis.

Roze Film ‘The Danish Girl’ - maandag 13 mei 19.00 uur

In de vroege jaren 1920 in Kopenhagen vraagt kunstschilderes Gerda
Wegener haar man, Einar Wegener om in te vallen als vrouwelijk model.
Einar wordt zich ervan bewust dat hij eigenlijk een vrouw is en besluit
verder als vrouw door het leven te gaan, als Lili Elbe. Lili was de eerste
bekende transgender in de geschiedenis die in transitie is gegaan.
Kosten: €10 inclusief koﬃe/thee/drankje.
Graag opgeven op rozeweek@boskapel.nl

Spiritueel Café - woensdag 15 mei 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

We nodigen ouders van ‘roze’ kinderen en kinderen van ‘roze’ ouders uit
in het Spiritueel Café. De sfeer is gezellig met een drankje, maar we gaan
wel de diepte in. We gaan op zoek naar roze spiritualiteit en verkennen
hoe roze aan geloof of spiritualiteit een extra tint kan geven.
Kosten €10 inclusief koﬁe/thee/ drankje.
Graag opgeven op rozeweek@boskapel.nl

Mind Mix-theatervoorstelling - in het najaar

Op dit moment werkt Mind Mix voor ons aan een interactieve
theatervoorstelling waarin seksuele diversiteit en geloof centraal staan.
De première is in het najaar en de voorstelling kan daarna ook voor
andere plekken geboekt worden. Houd de berichtgeving in de gaten.
De Roze Week wordt voorbereid door Miek Altorf, Els Jansen, Annemarie Koop.
Ekkehard Muth, met ondersteuning van COC-Regio Nijmegen en SBHN-ProPoS.

