In mei en juni 2016 is er de mogelijkheid tot het organiseren van twee boeiende presentaties rondom
het thema ‘Vrouwen in China’. Hoe houden vrouwen zich staande in dit enorme land? Spelen
confucianistische tradities nog altijd een rol in hun levens? Is er een glazen plafond of weten zij
daardoor heen te breken? De presentaties worden gegeven door twee Chinadeskundigen: Inge Jansen
en Monique Groeneveld, beide ervaren spreeksters die geregeld presentaties over China en de Chinese
cultuur en maatschappij geven, zowel in Nederland als in Beijing.
‘Tien sterke vrouwen in China’
Aan de hand van de portretten van tien vrouwen uit de Chinese geschiedenis, wordt tijdens deze
presentatie een beeld geschetst van de positie van de vrouw in het oude en moderne China. Van
Keizerin Wu Zetian uit de Tang-dynastie tot aan Peng Liyuan, vrouw van de huidige president, allemaal
hebben ze hun stempel gezet op de rol van de vrouw in de Chinese samenleving.
Door: Monique Groeneveld
Wanneer te boeken: mei 2016
‘Schoonheid in China’
Over dames in het klassieke China die hun gezichten versierden met bloesemblaadjes en
vissenschubben, en over hedendaagse vrouwen die hun gezicht tegen de zon beschermen met facekini’s en hun ogen laten vergroten met speciale lenzen. Deze presentatie geeft inzicht in het Chinese
schoonheidsideaal, en gaat ook in op de positie van vrouwen door de eeuwen heen en hoe vooral
hedendaagse vrouwen hun schoonheid gebruiken om zich staande te houden.
Door: Inge Jansen
Wanneer te boeken: juni 2016. En vanaf november 2016.
Prijs van de presentaties:
150 euro, exclusief 21% btw en reiskosten.
Over de spreeksters
Historica Monique Groeneveld woont met poes Dumpling midden in het bruisende centrum van Beijing,
waar in de eeuwenoude historische steegjes altijd wel een nieuw restaurantje uit te proberen valt.
Sinologe Inge Jansen woont met haar man en hun zoontje van twee in een dorp aan de rand van
Beijing, en struint graag rond in de omringende dorpen en velden. Zij delen een passie voor de Chinese
taal, cultuur en geschiedenis. In Beijing hebben zij het succesvolle programma China Talks en Walks
opgezet, met lezingen over een ruim scala van onderwerpen over China en aan de lezingen
gerelateerde culturele trips. Meer informatie over Monique op www.china-inside.com, meer informatie
over Inge op www.mingbai.nl.
Meer informatie?
Geïnteresseerd in deze lezingen? Neem contact op met Monique (info@china-inside.com) of Inge
(info@mingbai.nl) voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Inge Jansen
Monique Groeneveld
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