
In november 2021 viert Weert de derde 
editie van Weert Respecteert. Kom jij ook 
je blik verruimen? We vieren een maand 
lang de diversiteit in de samenleving. Dat 
doen we met films in Gotcha Cinema, 
theaterstukken in het Munttheater, 
tentoonstellingen, ontmoetingen en 
creatieve activiteiten. In Weert woont een 
bont gezelschap mensen en daar zijn we 
trots op! We zijn een open samenleving 
met respect voor de ander, maar... hoe 
goed kennen we elkaar eigenlijk? Weert 
Respecteert draait om elkaar ontmoeten 
en nieuwsgierig zijn naar het verhaal 
van de ander. Mensen uit verschillende 
groepen in de samenleving staan telkens 
in de spotlight. Stap eens in die wereld van 
die ander. Er gaat letterlijk een wereld voor 
je open!

VAN 30 
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Kom je blik 
verruimen!Georganiseerd door:

13-11 Pubquiz QAFÉ! RESPECT
19.00 uur @Theatercafé De Huiskamer

Als je van quizzen houdt, doe dan 
mee aan de Qafé! Respect Pubquiz. 
Op zaterdag 13 november organiseert 
de LHBTI-vereniging OUCH ZO deze 
speciale pubquiz in Theatercafé De 
Huiskamer. Iedereen is welkom bij 
deze pubquiz, ook als je geen LHBTI 
bent! Stel een team samen van vier of 
vijf personen en meld je aan via het 
inschrijfformulier op de website www.
ouchzo.nl. Inschrijven kan vanaf zaterdag 
16 oktober. Deelname is gratis.

14-11 Bewonder en Respect wandeling 
11:00 – 13:00 uur. Start @Life Style Vitae

Tijdens deze wandeling kun je 
ervaren hoe het is om te leven met 
een beperking. Want niet alles is 
vanzelfsprekend als je bijvoorbeeld 
slecht ter been bent of slechtziend. 
We bezoeken onder andere het 
zintuigenpark en onderweg komen we 
verrassingselementen tegen die voer 
opleveren voor een dialoog. Aanmelden 
via Stichting Toegankelijk Weert, tel.  
06 - 203 768 90. Deelname is gratis.

25-11 Dag tegen geweld tegen 
vrouwen
15:00 uur @Bibliocenter Weert

Weert Respecteert treedt op tegen 
geweld tegen vrouwen. Tijdens Orange 
the World maken SMKK en Stichting 
FAM! een tour door Limburg om hier 
aandacht voor te vragen. Deze middag 
zijn ze in Bibliocenter. Hier kun jij een 
statement maken tegen deze vorm van 
geweld. Deelname is gratis.

26-11 > 7-01 Expositie LICHTPUNTJES
@Bibliocenter Weert

Kinderen betreden de wereld van 
visueel gehandicapten! In de maand 
van Weert Respecteert maken kinderen 
op de basisschool samen met visueel 
gehandicapten in braille objecten van 
keramiek. Dit project van RICK wordt 
afgesloten met een tentoonstelling in 
Bibliocenter. Bezoekers kunnen beleven 
hoe braille de wereld van de visueel 
gehandicapte opent. De expositie 
is te bezoeken tijdens de reguliere 
openingstijden van Bibliocenter Weert. 
Toegang is gratis.
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Weert Respecteert wordt op 30 oktober 
om 14:00 uur officieel geopend met 
de expositie ‘LHBTI in coronatijd’ 
in Bibliocenter Weert. Tijdens de 
opening is er een meet-up met LHTBI-
vereniging OUCH ZO en kun je Levende 
LHBTI-boeken lenen. 

30-10 > 10-12 Expositie LHBTI IN 
CORONATIJD @Bibliocenter Weert

Door de coronamaatregelen konden veel 
LHBTI-evenementen zoals Roze Zaterdag 
en de Pride niet doorgaan. Het was 
moeilijker om als LHBTI-gemeenschap 
zichtbaar te zijn of elkaar te ontmoeten. 
LHBTI-vereniging OUCH ZO nodigde 
LHBTI’s uit om foto’s en verhalen in te 
zenden over hoe zij de coronaperiode 
beleefden. In het Bibliocenter is een 
selectie hiervan te zien. De expositie is 
tot 10 december te bezoeken tijdens 
de reguliere openingstijden van 
Bibliocenter Weert. Toegang is gratis.

30-10 + 20-11 Mensenbieb 
LEVENDE LHBTI-BOEKEN
14.00 – 16.00 uur & 11.00 - 13.00 uur  
@Bibliocenter Weert

Op 30 oktober en 20 november kun je in 
het Bibliocenter levende LHBTI-boeken 
lenen. Maak kennis met mensen uit 
de LHBTI+-gemeenschap. Je kunt met 
hen in gesprek gaan, naar hun verhalen 
luisteren en vragen stellen. Met deze 
ontmoetingen kun je je blik verruimen 
en gaat er wellicht een nieuwe wereld 
voor je open. Toegang is gratis.

1-11 > 30-11 Street art wedstrijd 
ONTWERP JE EIGEN ZUILTJE

Schuilt er in jou misschien een 
echte Street Art artiest? Onder 
de Boshoverbrug hebben we een 
openluchtmuseum vol mooie 
kunstwerken: Het Zuilen Kabinet. 
Kunstenaars van over de hele wereld 

dat normaal onzichtbaar en daarmee 
onbekend blijft, wil het gezelschap, 
voelbaar maken. Tickets verkrijgbaar via 
Munttheater.

5-11 Welcome back party! 
19:00 – 0:00 uur @Theatercafé De 
Huiskamer 

B∙Sassy staat te springen om de deuren 
te openen voor hun open minded 
event. Zij kunnen niet wachten om 
iedereen weer te zien en met elkaar te 
dansen! DJ S-Sential draait volop urban 
house beats afgewisseld met lekkere 
popmuziek. Tickets zijn verkrijgbaar via 
de facebookpagina van B∙Sassy: fb.com/
bsassy.

11-11 Mantelzorgvoorstelling  
HOU ME LOS 
20:15 uur @Munttheater 

‘Wat is het effect van een psychische 
stoornis op de relatie tussen broer 
en zus?’ Deze vraag onderzoekt 
theatermaker Nynka Delcour in de 
voorstelling Hou me los. Ze schreef de 
voorstelling omdat ze zelf een broer 
heeft met schizofrenie. Hou me los is 
gemaakt voor familie van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en voor 
mensen in de zorg. Tickets verkrijgbaar 
via Munttheater.

11-11 Filmavond ANNE+
20:00 uur @Gotcha Cinema

Na het succes van de gelijknamige 
hitserie over het (liefdes)leven van 
Anne, is Anne terug in haar eigen film. 
Net voordat Anne gaat emigreren naar 
haar grote liefde Sara in Montréal, 
keurt haar uitgever het manuscript dat 
ze heeft ingediend voor haar eerste 
boek af. Noodgedwongen gaat Anne 
op zoek naar wat ze wil in het leven. 
Dan ontmoet ze de non-binaire Lou 
die anders in het leven staat. Na afloop 

beschilderden er een zuil. Kinderen 
vanaf 6 jaar kunnen op school een eigen 
Zuiltje ontwerpen. Een jury maakt op 30 
november de winnaars bekend. Doe jij 
ook mee? Deelname is gratis.

1-11 + 8-11 Creatieve workshop 
ZWART-WIT
14:00 – 17:00 uur @RICK

Schilderen op de muziek van Frank 
Boeijen! Denk niet zwart / denk niet 
wit / denk niet zwart-wit. Terwijl er live 
muziek wordt gemaakt, schilderen 
verstandelijk gehandicapten samen 
met andere deelnemers in de kleur van 
hun hart. Er wordt zonder gereedschap 
gewerkt en vrijelijk met de handen 
geschilderd. Aanmelden via RICK. 
Deelname is gratis.

4-11 Filmavond THE SHINY SHRIMPS
19.30 uur @Gotcha Cinema

Olympisch zwemmer Matthias maakt 
op live televisie een homofobische 
opmerking en ziet zijn carrière in rook 
opgaan. De enige manier om het te 
redden is door zijn opgelegde straf aan 
te nemen. Hij moet het amateur gay 
waterpoloteam ‘The Shiny Shrimps’ gaan 
coachen en kwalificeren voor de Gay 
Games in Kroatië. Voorafgaand aan deze 
komedie kun je in de foyer kennismaken 
met de LHBTI-vereniging OUCH ZO. 
Toegang is gratis.

4-11 Theatervoorstelling NO BODIES
20:15 uur @Munttheater

In de voorstelling No Bodies gaan 
de dansers van Tiuri samen met 
professionele dansers en live muzikanten 
de zoektocht aan naar wie zij willen, 
kunnen en mogen zijn. Alleen en samen. 
Op het toneel, maar juist ook in de echte 
wereld. Zonder fluwelen handschoen 
zoekt Compagnie 21 de confrontatie 
op met het onbekende. Juist hetgeen 

van de film organiseert B Sassy in de 
foyer een borrel en kunnen bezoekers 
stellingen bespreken. Toegang is gratis.

12-11 > 12-12 Buitenexpositie  
PRIDE PHOTO
@Meikoel Museum W

De rondreizende Pride Photo expositie 
Curiosity - The compass to our passions. 
Deze openlucht tentoonstelling laat 
je kennis maken met verschillende 
onderwerpen binnen de LHBTI+-
gemeenschap en confronteert 
bezoekers op speelse wijze met hun 
eigen vooroordelen en aannames. 
Een laagdrempelige en respectvolle 
uitnodiging om na te denken over 
seksuele- en genderdiversiteit. De 
expositie is 24/7 gratis te bekijken.

12-11 Schoolvoorstelling  
FOK ME HOKJE
13:30 uur @Munttheater

Pinguïns, naaktslakken, giraffen of 
olifanten. Wist je dat ze zowel hetero 
als homo kunnen zijn? Geen probleem! 
Waarom hebben wij mensen dan die 
hokjes nodig? Deze voorstelling is een 
pleidooi voor allerlei vormen van liefde 
naast elkaar, geschreven door jongeren 
van 16 jaar oud. Besloten voorstelling 
voor scholen voortgezet onderwijs. 

12-11 Theatervoorstelling  
MET ZONDER BALLEN
19:00 uur @Munttheater

“Shit ze wil een jongen worden!”, 
dacht Flips moeder toen hij voor 
het eerst vertelde dat hij in transitie 
wilde. Inmiddels is hij een man. Deze 
waargebeurde theaterdocumentaire  
gaat over ‘worden wie je bent’ en geeft 
een intiem inkijkje in het gezinsleven 
vol grappige en tegelijk schrijnende 
confrontaties. Tickets verkrijgbaar via 
Munttheater.


