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2017-03-25
Nu kan du söka till höstens kurser! Du vet väl att du 
även kan läsa Genusvetenskap A på Campus  
Gotland? Där är alla de fyra delkurserna dessutom 
sökbara som fristående kurser vilket innebär att du 
kan välja att bara läsa delar av A-kursen. Sök på 
www.antagning.se senast den 18 april! Läs mer om 
våra kurser via länken nedan. 
www.gender.uu.se/utbildning

2017-03-16
Centrums forskare Signe Bremer var nyligen med i 
P4 radio och pratade om de långa väntetiderna per-
soner som vill genomföra en könskorrigering måste 
genomlida. Något som Signe även studerade när hon 
skrev sin avhandling. Länken till intervjun hittar ni 
på vår hemsida. 
www.gender.uu.se/nyheter

2017-03-10
SciFest gav besökaren möjlighet att prova olika ak-
tiviteter inom universitetets alla vetenskapsområden. 
I Centrums monter fick besökarna prata och lära sig 
mer om genus. Vad gör egentligen en genusvetare? 
Hur görs kön? Och varför? Det blev lyckade dagar 
med nöjda besökare i alla åldrar. 
www.gender.uu.se/nyheter/

2017-04-20
Jenny Sundén, professor i genusvetenskap vid Söder-
törns Högskola. Kroppsanakronismer: Om korsetter 
och affektiv politik i steampunkkulturer.
Room: 12:08 at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.
www.gender.uu.se/information/seminarier

2017-04-27
My Klockar Linder, FD i idéhistoria vid Göteborgs 
universitet. Frivillig och ofrivillig barnlöshet.
Room: KWB at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.
www.gender.uu.se/information/seminarier

GENUSLUNCH
2017-04-25
Årets första genuslunch lockade många och result-
erade i en helt slutsåld föreställning. Har du säkrat 
din biljett inför nästa genuslunch? Boka redan nu på 
Uppsala stadsteaters hemsida eller via telefon.  
www.uppsalastadsteater.se eller 018 -14 62 00

Nästa lunch hålls den 25 april och då kommer Malin 
Jordal att prata om det viktiga ämnet  
könsstympning. Titeln på Malins lunch är Ett nytt 
vårdbehov i multikulturella Sverige? Berättelser om 
kirurgisk klitorisrekonstruktion. 

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. Genus- 
luncherna hålls alltid mellan klockan 11.45–13.00. 
Varmt välkomna! 
http://www.gender.uu.se/om-oss/genuslunch/
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FEMINISTISK STADSVANDRING
Premiären den 8 mars blev en succé! Över 140  
personer vandrade genom Uppsalas gator för att se 
vår stad ur ett nytt perspektiv. Vill du också följa 
med? Nästa stadsvandring är redan på söndag den 2 
april klockan 15.00. Vi samlas utanför Universitets- 
huset vid Geijer-statyn. Stadsvandringen tar cirka en 
timme och avslutas nere på Stora torget.  
 
Har du inte möjlighet att följa med på söndag så går 
stadsvandring även den 10 maj och 7 juni.  
Mer information finns på vår hemsida: 
www.gender.uu.se/feministiskstadsvandring/

Följ oss gärna på Facebook och klicka på ‘‘jag kom-
mer’’ de datum du vill följa med på stadsvandringen.  
www.facebook.com/feministiskstadsvandringuppsala


