
25 Speakers speechen for Life voor RoSa, kenniscentrum voor Gender & Feminisme

Op zaterdag 25 november 2017 speechen in de Zebrastraat in Gent 25 public speakers ten 
voordele van RoSa vzw en het kunstproject OpenCanon@Rosa. In het kader van De 
Warmste Week/Music for Life schenken de initiatiefneemsters 4 euro per verkocht 
toegangsticket aan de bibliotheek en het documentatiecentrum. 

Met deze actie willen de initiatiefneemsters Carina de Geest en Nathalie Rassauw en hun team 
van meer dan 30 vrijwilligsters (v/m/x) de globale werking van RoSa ondersteunen. Hun doel is 
ook om organisatoren van evenementen en debatten warm maken om vaker te zorgen voor een 
gebalanceerde line up met mannelijke én vrouwelijke speakers. Bieke Purnelle, co-directeur van 
RoSa vzw, en Ilse Ghekiere, artist in residence bij Rosa, nemen op 25 november een hopelijk 
goed gevulde cheque in ontvangst. 

Op het podium staan changemakers en speakers van 19 tot 62 jaar, van introvert tot extravert, van 
feminiene tot masculiene storytellers. Zij komen uit Vlaanderen, Nederland, Parijs, Sofia en New 
York.  Er treden zowel beginnende speakerstalenten en -coaches op, als 3 TEDx Speakers, als 2 
speakers die eerder al voor de UN spraken. Bekende namen in de line up zijn: Truus Druyts, public 
speaking coach en radiopresentatrice bij JOE FM, en Suyin Aerts, voorzitster van Artemis Brussel 
en Kanaal Z-presentatrice.

Voor wie?
Voor iedereen: die meer te weten wil komen over gebalanceerd empowerment en leiderschap, via 
speeches, talks & stories; voor iedereen die een speaker met inspirerende levens- & business 
verhalen wil boeken.

Door wie?

INFO & CONTACT:

SPEECH & THE CITY * GENT, zaterdag 25 november 2017, Zebrastraat, 9000 Gent
De volledige line up en ticket info vind je op: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-speech-the-city-
gent-24-marvellous-power-speakers-on-stage-38678248683 Dagticket: 99 euro

Carina de Geest, Spotting You, Marvellous Maske*-teers, www.spottingyou.be, 
0476 86 00 94

Nathalie Rassauw, Huis van de Vrouw, www.huisvandevrouw.gent; 0486 63 72 24
Bieke Purnelle, RoSa vzw, http://www.rosavzw.be, 0488 46 09 43

PERSBERICHT   

Spotting You, Marvellous Maske*-teers, speakers bureau voor changemakers en 
new leaders, wil meer gebalanceerde speakers line ups op evenementen en in 
debatten, eenvrouwszaak van Carina de Geest, Sasstraat 42, 9050 Gentbrugge; 
opgericht op 11 november 2016, Nationale Vrouwendag.

Huis van de Vrouw, biedt zingeving, ondersteuning en events voor vrouwen; 
eenvrouwszaak van Nathalie Rassauw, Poelstraat 157, 9800 Deinze
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