
torsdag 6. mars

the Villa // kl. 21:00 // 100 kr

Planning to Rock (DE/UK) & DJs Fagget 
Fairys (DK)
What a Thursday this will be!!!!
Berlin based Brit "Planning to Rock" performs an intimate adventure into 
her wonderful multi media world- her own video art, costumes, headgear, 
electro/hiphop/classical songs, elizabethan influenced, cabaret opera!

The Fagget fairys are two burka wearing electro grime girls in love, 
from Copenhagen. 
They come with the seal of approval from Deadswan- check out their 
myspace page and get as excited as we are!
Lenker: http://planningtorock.com, http://www.myspace.com/faggetfairys

onsdag 5. mars

spasibar // kl. 18:00 // gratis

"Solgt: dokumentar om trafficking 
og sexkjøpere" og debatt
Hübert Dubois (NL)
Arrangør: Kvinnefronten

mono // tid: se www.ladyfest.no // gratis

Litteratur på Mono
Nye stemmer i norsk litteratur, med Ellisiv 
Lindkvist, Jenny Hval og Tonje Tornes. Sidsel 
Mørck er konferansier. 
Arrangør: Ladyfest i samarbeid med Damm forlag og andre støttespillere 
Tre debutanter fra Damm forlag leser på Mono.

mono // tid og inngang: se www.ladyfest.no 

Ida Jenshus
Fra Steinkjer kommer 20 år gamle Ida Jenshus med gitaren sin, 
fullt band og låtmateriale fra amerikana/country-land.

spasibar // tid og inngang: se www.ladyfest.no

DJ Deadcunt

lørdag 8. mars

rockefeller // kl.11:30 fagdag - 20:00 fest // 50 kr for fagdag 
- 200 kr for hele dagen

«Fagdag» med foredrag og 
debatt
Heidi Eng, Kari Slaatsveen, Marie Kristiansen, 
Siri Lindstad/m.fl.

Fest i tre etasjer med DJs, 
livemusikk og show.
Djs, dragkingshow, jente-DJ-gruppe med 
bl. a. Queen of Shit, samt reunion av 
undergrunnsbandet Micropupp.
Arrangør: LLH-Oslo/Akershus
Vi legger opp til et sammensatt og variert program med både faglig innhold, 
meninger, diskusjon, informasjon og humor. På kvelden blir det 
forskjellige musikalske og underholdende innslag fra forskjellige
aktører. Og selvfølgelig er menn hjertelig velkommen med på moroa også.

cinemateket // tid og inngang: se www.ladyfest.no

DVD-lansering av husmorfilmer 
fra 50 tallet
Arrangør: Cinemateket/NFI

youngstorget // kl16:00 // gratis

8-mars tog
Arrangør: 8-mars komiteen m.fl.

skuret // tid: se www.ladyfest.no // 180kr (160 kr for medlemmer 
aV østkanten bluesklubb) - forsalg på www.billettserVice.no

Kvinner i country-historien
Rio Bravo m/ Toini Knudtsen
Arrangør: Østkanten Bluesklubb
Toini Knudtsen har etter 18 år med sitt rockabillyband The Tomcats
vært mest kjent for de mer rocka elementene av americana. Nå har hun 
sammen med sitt nye band-konsept RIO BRAVO, tatt på 
seg oppgaven med å formidle hva kvinner har betydd for 
countrymusikkens utvikling. DJ Razorback blir DJ før og etter konsert - 
sjølsagt bare med kvinnelige artister fra roots-gryta.

det åpne teater // billettsalg kl. 16.00 - sommarfuglhonning 
kl.17.00 - heltinner kl. 18.00 // 50 kr

Sommarfuglhonning
Marit Kaldhold

Heltinner
med Ellisiv Lindkvist, Grete Randsborg Jenseg, 
Kate Pendry, Victoria Bakke, Teaterkompaniet 
Det Mögels, Kari Ramnefjell og Guro Glans.
Iscenesatt lesning av Marit Kaldhols SOMMARFUGLHONNING samt 
HELTINNER - teaterstunt av dramatikerne Ellisiv LIndkvist og Grete 
Randsborg Jensen - Instruktører er Kate Pendry og Victoria Bakke. 
Skuespillere er June Kristiansen og Kristine Nordby fra Det Mögels samt Guri 
Glans og Kari Ramnefjell.

cafeteatret // dørene åpner kl. 18:30 // 180/120 kr (student/
honnør)

TAUS - sterke kvinnehistorier fra 
folkemusikken
Sigrid Moldestad
Arrangør: ÁRINN / GRAPPA
I forestillingen Taus trekker Sigrid Moldestad kvinnelige felespillerne fra 
17oo- og 1800-tallet frem i lyset, og forteller deres historier gjennom musikk 
og tekst.

subscene // kl.19:00 // kr. 50,-

Konsert med fri aldersgrense
Hank & Mari, Forsøksgym m.fl.
Arrangør: Rød ungdom

mono // 18:00 // gratis

Lørdagsgodt Ladyfest spesial
DJs 

mono // kl. 22.00 // inngang: se www.ladyfest.no

DJs Tina og Kat

spasibar // tid: se www.ladyfest.no // 50 kr

DJ Shockingtools (IT) & 
Acidlandscapes (AUST)

the Villa // dørene åpner kl21:00 // 100 kr

Eiko (SW), DJ Lady Ka (PO) & DJ Sus
DJ Tonje Tøff
Not to be missed!

fredag 7. mars

spasibar // tid og inngang: se www.ladyfest.no

Jailhouse Fuck (SE/DE), DJ Zuzu (N/AZ)

the Villa // kl.20.00 // 50 kr

Queer Fashion Show
DJ Cecile & DJ Bright Eyés
Arrangør: Oslo Queer Festival/The Villa

mono // tid: se www.ladyfest.no // gratis

DJs Pelle, Belle og Pincus

the Villa // kl22.00 // 100kr - gratis før kl23.00

DJ Ariane (N)
Norways first lady of techno takes over the floor for the whole night.

tirsdag 4. mars

mono // kl 20:00 // gratis

Smuglesing av Fett 1.08
Fett 1/08 kommer ut idet Ladyfest dras i gang, årets store
feministiske happening. 

mono // konsertstart 22:00 // 100 kr

Nisennenmondai (JPN)
"With walls of distortion and a pummeling rhythmic backbone that fluctuates 
between krautrock`s repetition  and free-rock calamity, bassist Zai, guitarist 
Ma-Chan and drummer Hime have formed an unassuming juggernaut” 
(Dazed & Confused)
Denne japanske jente-trioen har blitt skrytt opp i skyene av band som 
Battles, Prefuse 73, Hella og No Age. De er nå signet til norske Smalltown 
Supersound for utgivelse utenfor Japan. Og med låttittler som This 
Heat, Sonic Youth og Pop Group, skjønner man hvor jentene har hentet 
inspirasjonen fra. Og legger man til Slits, Black Flag, Neu! og Pere Ubu er 
man ganske nærme Nisennenmondai sitt sound. Vi har ikke sett bandet live 
men vi stoler på Prefuse 73 som i et intervju med Dazed & Confused beskrev 
dem som ”Ill.Just ill!
Lenke: www.myspace.com/nissenenmondai

lørdag 1. mars og søndag 2. mars

akks i brenneriVeien 9 // 12:00-18:00 begge dager // 500 kr (400 kr 
for medl. aV akks, gramart, mfo, nJf og nrf)

Workshop i låtskriving
med Jenny Hval
Arrangør: AKKS Oslo

uniVersitetet i oslo, blindern // 12:00-18:00 begge dager // 500 kr 
(400 kr for medl. aV akks, gramart, mfo, nJf og nrf)

Workshop i musikkproduksjon
Ragnhild Brøvig-Andersen
Arrangør: AKKS Oslo 

Workshop i låtskriving blir med Jenny Hval aka rockettothesky,
og workshop i musikkproduksjon blir med Ragnhild Brøvig-Andersen.
Begge workshopene går over helgen 1.-2. mars med undervisning
12:00-18:00 lørdag og søndag. Alle kan melde seg på uansett nivå.
Læreren vil forsøke å tilpasse undervisningen den enkelt så godt det lar seg 
gjøre.

Workshopene koster kr. 500,-
For medlemmer av AKKS, Gramart, Mfo, Norsk jazzforum og Norsk 
rockforbund koster workshopene kr 400,-
Mer informasjon i påmeldingsskjemaet på www.oslo.akks.no.

hele uka

på lufta // hele tida // fm 99,3

Festivalradio
radiOrakel FM 99,3
på www.kVinnefronten.no // hele tida

Nettutstilling:
“Prinsesser og riddere - et eventyr om kjønn”
Lansering på www.kvinnefronten.no. Hvorfor er kjønn så viktig for oss? 
Forskere, bestemødre, barn, prinsesser og riddere gir deg en fargerik og 
annerledes opplevelse av kjønn anno 2008.

the Villa // 5. til 8. mars

Fotoutstilling
Gry Trøseid Gjerstadberget og Camilla 
Skribeg
En smakebit fra fotoprosjektet HÅR. I fotoprosjektet HÅR utforskes hårets 
betydning for kroppen og synet på kvinnekroppen.
Gjennom eksperimentelle konstellasjoner mellom kropp og hår stilles det 
spørsmål til idealiseringen av kroppen, håret på hodet og det feminine.

Aktør Guro T. Gjerstadberget er avgangsstudent ved Skolen for Samtidsdans 
i Oslo og fotograf Camilla Skibrek studerer foto ved Kunsthøgskolen i 
Bergen. Prosjektet er støttet av trafo.no

Første Ladyfest ble holdt i Olympia, USA I 2000, og 
har siden spredd seg til resten av verden. Ladyfest tar 
utgangspunkt i kvinnedagen. I uken rundt 8. mars setter 
Ladyfest Oslo, Ladyfest Bergen og Ladyfest Tromsø 
fokus på feminisme og likestilling. 
 
Ladyfest inviterer kvinner som jobber med musikk, 
litteratur og andre kunstneriske uttrykk, til å komme 
sammen, feire og inspirere hverandre. Vi presenterer 
kunstnere og debutanter som på en eller annen måte 
har et feministisk budskap. Festivalen skal inspirere 
både deltagere og publikum til kritisk tenkning, fri 
ytring, kunstnerisk utfoldelse og samarbeid på tvers av 
kulturell og politisk bakgrunn. 

Du kan selv se hvor stort Ladyfest har blitt over hele 
verden hvis du søker på ladyfest på nettet. 
Hvis du ønsker å bidra med noe til Ladyfest 2009 kan du 
gå inn på nettsiden vår og ta kontakt med oss.

onsdag 5. mars forts.

the Villa // kl 22:00 // 50 kr

Bhang Lassies Launch: 
WomanClan (N)
"BHANG LASSIES": NEW MONTHLY CLUBNIGHT FOR WOMEN IN 
ELECTRONIC MUSIC
The Villa´ s own hip hop girl duo pulling out the stops to launch the Ladyfest.

MER INFORMASJON OG OPPDATERINGER PÅ PROGRAMMET FINNER DU PÅ:
www.ladyfest.no eller www.myspace.com/ladyfestoslo
Det kan foreligge forandringer I programmet, så det kan også være lurt å følge med på de 
forskjellige scenene sine hjemmesider.

Ladyfest takker alle sammarbeidspartnere for støtten:
AKKS 
Kvinnefronten
Konsertforeningen Blå
Fett 
Fond for utøvende kunstnere
Fond for lyd og bilde 
Fritt Ord
Norsk Kulturråd
Universitetet i Oslo
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