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THURSDAY SEMINARS

2017-02-19
Människan och djuren - hur ska relationen se ut?
Centrums forskare Andrea Petitt har nyligen diskuterat frågan i Filosofiska rummet, Sveriges Radio. In
och lyssna, länken hittar du på vår hemsida.
www.gender.uu.se/nyheter/

2017-03-02
Si Han, doktorand/antikvarie vid Världskulturmuseet: Secret love. HBTQ, konst och Kina.
Room: 13:11 at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.

2017-02-14
The HumAnimal research group at the Centre is
hosting a symposium April 6th and 7th. Researchers
from around the world will be coming to Uppsala to
discuss how human-animal studies might continue
to collaborate with, engage, and inform critical
research on issues of race, gender, ability and sexuality. For more information and to register for the symposium ‘‘Power and the Chthulucene Humanimal
discussions at the intersections of gender, sexuality,
ability, and race’’:
www.gender.uu.se/powerandthechthulucene
2017-02-08
Du har väl inte inte missat SVT:s nya tv-serie Bonusfamiljen? Helena Wahlström Henriksson, professor
i genusvetenskap och forskare inom bland annat
familjestudier intervjudes av UNT i samband med
den nya serien. Du hittar länken till intervjun här:
www.gender.uu.se/nyheter

FEMINISTISK STADSVANDRING

Vill du följa med och se Uppsala ur ett nytt
perspektiv? Den 8 mars, 2 april, 10 maj och 7 juni
upptäcker vi Uppsala genom en feministisk stadsvandring. Det finns redan ett stort intresse för den 8
mars så har du möjlighet, välj gärna ett av de andra
datumen. Mer information finns på vår hemsida:
www.gender.uu.se/feministiskstadsvandring/
Följ oss på Facebook och klicka på ‘‘jag kommer’’ de
datum du vill följa med på stadsvandringen.
www.facebook.com/feministiskstadsvandringuppsala

2017-03-16
Wera Grahn, Senior Lecturer at Department of
Thematic Studies - Gender Studies, Linköping
university. Representing the past of the South Sámi and
Norse in a borderland.
Room: 13:11 at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.
www.gender.uu.se/information/seminarier

GENUSLUNCH

2017-03-21
Snart dags för årets första genuslunch! Har du säkrat
din biljett? Boka på Uppsala stadsteaters hemsida
eller via telefon innan de tar slut!
www.uppsalastadsteater.se eller 018 -14 62 00
Den första lunchen hålls den 21 mars av Kristina
Andersson, lektor i didaktik och forskare vid
Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
Kristina kommer att prata under titeln; Varför ser
vi inte likheterna som vi arbetar för? - Genusarbetets
moment 22 i förskola/skola.
Genusluncherna är ett samarbete mellan Centrum
för genusvetenskap, Folkuniversitetet och Uppsala
stadsteater. Under tre tisdagar ger forskare från
Centrum föreläsningar om vitt skilda ämnen
samtidigt som gästerna äter en vegetarisk lunch,
kaffe/te och kaka i stadsteaterns lokaler. Luncherna hålls alltid mellan klockan 11.45–13.00. Varmt
välkomna!
www.gender.uu.se/information/seminarier
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