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THURSDAY SEMINARS

2017-01-27
Congratulations to Doris Leibetseder who has
received EU-Funding from Horizon 2020: Marie
Skłodowska-Curie Actions (MSCA). The title of the
project is Towards an Inclusive Common European
Framework for Assisted Reproductive Technologies
(ART): Queer Transgender Reproduction in the Age
of ART. Doris came to Uppsala and the Centre in
August 2016. Her new project will go on between
August 2017 and July 2019. You can read more
about the project on our website.
www.gender.uu.se/nyheter/

This semester’s Thursday seminars have already
started and we are hoping to see many of you at the
upcoming events and seminars.

2017-01-18
Stort grattis till Cecilia Rodéhn, forskare vid
Centrum för genusvetenskap, som har fått medel till
projektet Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv. Cecilia är projektledare och kommer att
samarbeta tillsammans med Hedvig Mårdh som
är verksam vid Konstvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet. Mer om projektet kan du läsa
på vår hemsida.
www.gender.uu.se/nyheter/

2017-02-23
Brian Heaphy, Professor in Sociology at Manchester
University, UK: Ordinary Sexualities: formalised same
sex relationships and the cultural politics of gender.
Room: 13:11 at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.
www.gender.uu.se/information/seminarier

2017-01-15
I höstas flyttade tidskriften lambda nordica: nordisk
tidskrift för LHBTQ forskning in på Centrum för
genusvetenskap. Queerseminariet ska nu fira detta
med seminarium och release för de senaste två dubbelnumren i Centrums lokaler. Varmt välkomna den
22 februari klockan 18.00–21.00.
www.gender.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=24014

FEMINISTISK STADSVANDRING

Arbetet kring den feministiska stadsvandringen är i
full gång. Det kommer att hållas fyra stadsvandringar
under våren med start den 8 mars. Mer information
om stadsvandringarna kommer på vår hemsida inom
kort, så håll utkik! Ni kan redan nu boka in datumen: 8 mars, 2 april, 10 maj och 7 juni.
www.gender.uu.se/information

2017-02-16
Srilekha Chakraborty, PhD at the Department of
Sociology; Jadavpur University, India: The everyday
rituals and the construction of femininities in tribes:
Stories from the Santhali Girls in Jharkhand; India.
Room: 13:11 at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.

GENUSLUNCH

2017-02-18
Samarbetet mellan Centrum för genusvetenskap,
Folkuniversitetet och Uppsala stadsteater fortsätter
och det innebär att det kommer nya genusluncher
under våren. 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.
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.
www.gender.uu.se/information/seminarier
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