Movie and More
5 Maart 2019
Soroptimist Club Ede organiseert alweer
de 13e editie van ‘Movie and More’, een
benefiet filmavond in samenwerking met
Pathé Ede. Dit jaar vertonen wij de
voorpremière van de film ON THE BASIS
of SEX, die op 7 maart 2019 zijn
Nederlandse première beleeft.

het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft
bevochten. Anno 2019 is haar verhaal
relevanter dan ooit.
Kom naar deze unieke avond op dinsdag
5 maart. Je steunt hiermee ook ons
clubproject 2019: School for Justice.
(voor meer informatie over het project
School for Justice z.o.z.)

Programma

Kaarten bestellen voor de film en
aanmelden voor het buffet kan via je
contactpersoon of via movieandmore@
soroptimistede.nl. (opgeven voor het
buffet kan tot 26 februari)
Over de film
On The Basis of Sex is het waargebeurde
en inspirerende verhaal over juriste Ruth
Bader Ginsburg, die in een door mannen
gedomineerde wereld haar weg naar

18:00 uur
Internationaal buffet
(optioneel - z.o.z.)
18:45 uur
Ontvangst met koffie/thee &
verkoop loten
19:15 uur
Film “On The Basis of Sex”
(zonder pauze)
22:00 uur
Borrel en uitslag loterij
De prijs voor een ticket voor Movie
and More is incl. koffie/thee en een
hapje/drankje na afloop,
€ 20,-.

Internationaal buffet
Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid
voorafgaand aan de film te genieten van
een heerlijk internationaal buffet,
inclusief vegetarische gerechten. Dit
wordt door Food of Cultures uit
Wageningen verzorgd. Van elke
verkochte maaltijd doneren zij 50% van
de opbrengst aan ons clubproject School
for Justice.
Prijs van het buffet
€ 15,- p.p. (excl. drank)

Giften
Kun je niet op onze filmavond komen,
dan is een donatie voor ons project ook
van harte welkom op
bankrekeningnummer

NL29ABNA0470976748 t.n.v.
Soroptimist Club Ede

/SoroptimistClubEde
@soroptimistede

movieandmore@soroptimistede.nl
Met dank aan onze hoofdsponsor

School for Justice
School for Justice geeft in India
meisjes die bevrijd zijn uit
gedwongen prostitutie een
juridische opleiding. Het project van
Free a Girl wordt door tal van
Nederlandse Soroptimistclubs
ondersteund. School for Justice is
een stap naar verbetering van de
rechten van de vrouw in India. Het
project sluit ook direct aan op het
internationale Soroptimist-thema
“Educate to lead”.
In India gaan daders van
kinderprostitutie vaak vrijuit.
Het doel van de School for Justice:
het aanpakken van de daders én het
creëren van zoveel mogelijk
bewustwording rondom deze
problematiek. De eerste – zeer
gemotiveerde – klas is in 2017
begonnen aan de opleiding;
inmiddels zijn vijf jonge vrouwen
toegelaten tot de universiteit en
worden ook andere opleidingen
aangeboden.
Voor meer informatie:
www.freeagirl.nl
www.soroptimistede.nl

