Blok 3 | 15:30 - 17:00

ondernemen,
ontdekken
en inspireren

Muziek: Aysegül Karaca
Met betoverende tonen
inspireert zangeres Aysegül
Karaca haar luisteraars
om hun hart te volgen en
probeert ze iedereen te
stimuleren om voor hun
passie te gaan.

Presentatie:
Corine Langeveld
Budgetcoach Corine Langeveld heeft in de afgelopen
jaren al meer dan 420 mensen en gezinnen geholpen
en wil met haar presentatie
vrouwen inspireren en
helpen met hun financiële
situaties.

Interview en Film: Mijke de
Jong en Nora El Koussour
over de film Layla M.
In dit interview nemen Mijke
de Jong en Nora El Koussour
ons mee in een bijzondere
film over een jonge vrouw
die radicaliseert en daardoor
buiten de samenleving komt
te staan.

Women of West Amsterdam Festival is een bijzonder eendaags evenement,
georganiseerd voor en door vrouwen uit Amsterdam-West.
De dag wordt gevuld met bijzondere verhalen, workshops over ondernemen,
gezondheid en geluk, presentaties en muziek.

Interactie:
Victorine Pasman
De halve harten van
Victorine vormen samen een
perfecte match. Liefdevol
benaderen zij het publiek
en brengen zij mensen
met elkaar in gesprek over
onderwerpen waar hun hart
van overstroomt.
Blok 1 | 11:00 - 12:30

Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/wowafestival/
wowafestival.nl

Modeshow: Anbasja Blanken
Modeontwerper Anbasja Blanken (ALA BLANKA)
zal tijdens het WoWA Festival een bijzondere
modeshow presenteren.
Blok 3 | 15:30 - 17:00

Ontdek het bijzondere programma om kennis op te doen, leer nieuwe skills,
ontmoet anderen en inspireer elkaar met kennis en vriendschap.
Women of West Amsterdam Festival viert de schoonheid, wijsheid en kracht
van vrouwen in Amsterdam-West.

Women of
West Amsterdam
is een initiatief van:

8 november 2018
10:00 - 18:00
De School
Dr Jan van Breemenstraat 1

Doorlopende exposities
Presentatie:
Melanie Bosveld
Communicatiebureau
Kult&Ace founder Melanie
Bosveld wil een wereld
creëren waarin het niet
perse gaat om het zenden
van boodschappen, maar
de mate waarin we elkaar
versterken, helpen en
inspireren.

Presentatie:
Satcha Maduro - Valies
Satcha vertelt in alle openheid hoe zij uit diepe ellende naar één van de beste
zzp’ers van 2018 is gegaan
en vanuit een schuldenpositie opgeklommen naar
persoonlijk succes.

Dans: Emma Geertje Wijbenga en Emma Evelein
De dans ‘Finding both your
hands’ gaat over elkaar
vinden en naar elkaar de
hand uitsteken. De kracht
van samenzijn maar daaruit
ook ook het ontdekken van
je eigen kracht.

Dewy Elsinga, beter bekend
als Butterfingaz, exposeert
ook haar eigen werk op
WoWA. De kleine serie die
ze tentoonstelt toont haar
eigen interpretatie op het
thema geluk en zal een
abstracte weergave worden
van persoonlijke ‘bliss’
momenten in Amsterdam.

Amsterdam
Rosa Stil exposeert haar
werk om mensen te raken,
iemand wakker te schudden,
verliefd te laten worden, te
laten ontspannen, vrijheid
te geven, herkenning te
bieden en haar eigen hoofd
te legen.

Arthood Collective is een
collectief van vrouwen dat
bestaat uit Kristel Anna,
Denise Admiraal, Sanne
Frich en Estrella Dewi.
Op experimentele wijze
reflecteren zij met beeld
op de maatschappij, roepen
vragen op en willen een
gesprek op gang brengen.

www.wowafestival.nl

18:00

Spoken Word
Sjaan Flikweert

Presentatie
Willa Stoutenbeek
AULA

Aanmelding/
Gratis koffie
en thee

Presentatie
Daily Coffie

Presentatie
Khadija Bahara

Entertainment
Jara Holdert

Opening
Fenna Ulichki

Jenny Koch
Geld sparen
voor een veilige
toekomst
Butterfingaz
Butterfingaz
GARDEGeluks
Geluksmomenten
ROBE
momenten
in West
in West
Rabea Ben Salah
MUZIEKIk wil mijn
LOKAAL
bedrijf starten

Dorien Nagler
Rust vinden,
thuis en op werk
Daily Coffie
CINEMA Elke dag
gelukkig zijn

Satcha MaduroValies Hoe kom
ik van mijn
schulden af?
Saraï
Pannekoek
Goedkoop en
gezond eten
AULA

Afsluiting
Fenna Ulichki

Dans
Emma Geertje Wijbenga
en Emma Evelein

Modeshow
Anbasja Blanken

Presentatie
Satcha Maduro-Valies

Presentatie
Melanie Bosveld

Presentatie
Corine Langeveld

Zang
Aysegül Karaca

16:00
12:00
11:00
10:00

Blok 1
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Presentatie:
Willa Stoutenbeek
Willa, met haar eigen bedrijf
W Green, heeft als missie het
inspireren van vrouwen om
gezond te leven zonder dat zij
zichzelf uit het oog verliezen.

Doorlopende exposities: Butterfingaz - Arthood Collective - Rosa Stil

Workshop Geluksmomenten
in West van Butterfingaz:
Vind je eigen inspiratie en geluk
in Amsterdam-West! Tijdens
deze workshop delen we onze
ervaringen van geluk in Amsterdam-West. Dit doen we door
samen te kijken naar onze geluksmomenten en geluksplekken
in de buurt, waar we vervolgens
een beeld bij creëren op canvas.

Oboshie Oduro
LinkedIn foto’s

Gezondheid: Voedingscoach
Ontdek hoe je ontspannen
kunt afvallen. Zonder dieet
en vooral zonder strijd. Ga in
gesprek met voedingscoach
Alexis Salin en verdiep je in
de redenen waarom je eet.

INGANG

Gezondheid: Lifecoach
Ontdek wat jij wilt bereiken
in je leven, welke stappen
je nu kunt nemen en hoe je
ideale pad te bewandelen
met Lifecoaches Ayesha
Standar en Silvana Graven.

Roos Aveloo en Larissa Guaita
ABC Alliantie
Schulden en advies/
Maatschappelijke ondersteuning

Ondernemerschap: Hoe kom
ik van mijn schulden af met
Satcha Maduro -Valies
Satcha geeft tips en tricks
over wat te doen bij schulden.
Ook legt ze uit wat schulden
op psycho-emotioneel gebied
met je doen en wat je kan
doen om er krachtig uit te
komen.

KUNST- Karin Kranendonk
LOKAAL van Randstad - CV Check

Ondernemerschap:
Ik wil mijn bedrijf starten
met Rabea Ben Salah
Samen met Rabea Ben Salah
ontdekken wat ondernemerschap is? Rabea wil jou
graag prikkelen om vooral je
passie om te zetten in een
dienst of product.

Ayesha Standar & Silvana
Graven - Levenslessen

Ondernemerschap: Geld
sparen voor een veilige
toekomst met Jenny Koch
Financial Life Planner Jenny
Koch van Flow Life Planning
geeft tijdens deze workshop
meer inzicht in jouw financiële mindset, krijg je grip op je
financieel handelen en bouw
je aan jouw droomtoekomst.

Alexis Salin - Bewust eten

Ondernemerschap:
Financieel Advies
Wil je meer weten over
hoe jij van je schulden af
kunt komen of ben je op
zoek naar maatschappelijk
advies? Kom dan langs
bij Roos Aveloo en Larissa
Guaita van de ABC Alliantie.

DIVERSE LOCATIES

LinkedIn foto laten maken
Vertel je verhaal en laat
jouw unieke schoonheid
vastleggen in een persoonlijke LinkedIn profielfoto
door Oboshie Oduro.
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CV-check
Ben je opzoek naar een
nieuwe baan en wil je jouw
CV laten nakijken, kom dan
langs bij Karin Kranendonk,
Rochelle van de Looij en
Fleur van der Meer van
Randstad HR Solutions.

Koffiepauze

Presentatie: Daily Coffie
Daily Coffie is Personal
Coach en Lachcoach en heeft
twee bedrijven: My Daily
Coach en LachBeleving.
Zij inspireert en beweegt
je graag om aangesloten
te zijn op wat zij noemt;
het 4G Netwerk. Het netwerk
waar elke vrouw, elke dag op
aangesloten moet zijn.

Gezondheid: Elke dag
gelukkig met Daily Coffie
Daily introduceert je een
andere manier van leven met
aandacht door ‘de kracht van
je lach’. Op een ontspannen
en speelse manier leer je
hoe je met jezelf, je lichaam
en persoonlijke behoeftes in
contact komt en blijft.

Lunchpauze

Spoken Word: Sjaan Flikweert
Sjaan Flikweert is sinds 2009
zelfstandig ondernemer in
performance art en haar art
is een symbiose van verbale
en non-verbale taal die altijd
zorgt voor een opwindende
performance.

Gezondheid:
Saraï Pannekoek
Met zoveel informatie over
voeding kun je je afvragen:
Wat is nou gezonde voeding?
Saraï neemt je mee in de
wereld van de goedkope en
gezonde voeding en geeft
tips om slim boodschappen
te doen!

14:00

Presentatie: Khadija Bahara
Khadija Bahara is de oprichter van Labuwa (Leeuwin)
en laat zien hoe je thuis en
op werk rust kan vinden
en dat goede zelfzorg een
voorwaarde is voor een
vruchtbaar leven.

Gezondheid: Ademwerk
met Dorien Nagler
Ontdek ademwerk met Dorien Nagler, die vrouwen een
veilige bedding biedt om
echt te voelen, en de tools
te geven om gevoelens tot
expressie te laten komen.

13:00

Host: Minchenu Maduro
“Je krijgt mensen pas in
beweging als ze zich
gerespecteerd voelen en als
ze weten dat hun bijdrage
er echt toe doet.” Dit is de
basis van haar werk: als
pedagoog, trainer en
spreker/dagvoorzitter.

15:00

Blok 3

Opening: Fenna Ulichki
Stadsdeelvoorzitter
Amsterdam-West Fenna
Ulichki verwelkomt de
bezoekers van het WoWA
Festival 2018 met een
openingswoord.

Blok 2

Muziek: Jara Holdert
Het WoWA Festival wordt
op muzikale wijze geopend
door Jara Holdert met haar
prachtige, fantasierijke songs
en hartverwarmende songteksten.

Interview
Mijke de Jong (Layla M)

Borrel

Blok 2 | vervolg

17:00

Blok 2 | 13:15 - 15:00
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Blok 1 | 11:00 - 12:30

