Över hundra personer medverkar i Feministiskt initiativs antologi Vad händer nu.
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Feministiskt initiativ släpper en
uppföljare: Antologin "Vad händer nu"
Idag smyglanserar Feministiskt initiativ en ny antologi med titeln "Vad
händer nu" och avslöjar vilka personer som medverkar. Antologin handlar om
hur en feministisk övertygelse tar sig uttryck i vardagen och de hundra
medverkande besvarar frågan genom olika uttryck - poesi, illustrationer,
argumenterande text, konst etc. "Vad händer nu" släppas senare i vår, men
går redan idag att föreställa i F!-butiken.

I "Vad händer nu" medverkar bland andra:
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Bahar Pars, skådespelare och regissör
Hampus Jakobsson, ängel-investerare
Emil Jensen, artist
Gudrun Schyman, politiker
Kajsa Grytt, artist
Yolanda Bohm, poet och författare
Marie-Louise Ekman, konstnär, skådespelare, regissör och filmare
Ana Gnučči Rab, artist
Sara Andreasson, illustratör med över sextiofem tusen följare på
instagram
Sandra Beijer, författare, skribent och bloggare
Lea Ahmed Jussilainen, konstnär
Timimie Märak, poet
Selma Tenke, skådespelare
Saadia Hussain, konstnär
Lars Lindquist, sångare i Billie the vision and the dancers
Nino Ramsby, konstnär och artist
Maria Sveland, författare och journalist

Här kan du läsa om alla som medverkar: vadhandernu.se
"Vad händer nu" är en uppföljare till "Det Händer Nu" som släpptes i förra
valrörelsen av Feministiskt initiativ. Från och med idag kan den
förbeställas här i F!-butiken.
Redaktör för Vad händer nu är: Lisa Rydje, politiker i Malmö
kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ och projektledare för Women in
Entrepreneurship.
För ytterligare info och kontakt
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är
den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett
jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter
inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en
genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av
diskriminering.
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