Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Internationale Alternatieve Boekenbeurs

Â Â ÂÂ

Op zaterdag 26 maart vindt de 15de editie van de Internationale Alternatieve BoekenbeursÂ plaats, in De Centrale te
Gent. DÃ© beurs voor kritische en tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot helemaal niet in de commerciÃ«le
boekhandel vindt.

Er zijn veel publicaties die niet in de reguliere boekhandel te vinden zijn. Om deze leemte op te vullen werd vijftien jaar
geleden besloten tot het organiseren van een andere en alternatieve boekenbeurs. Je vindt er tientallen onafhankelijke
uitgevers en verdelers, ngo's en actiegroepen uit onder meer BelgiÃ«, Nederland, Frankrijk en Engeland. Publicaties over
anarchisme, antiglobalisme, directe actie, antimilitarisme, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme, en nog zo veel
meer! Volledig do it yourself!
Het uitgangspunt voor de boekenbeurs is dat het een sociaal, interactief gebeuren is, en nietÂ een boeken-'markt'Â waar
bezoekers passief hun boeken komen kopen.Â Er wordt dan ook veel belang gehecht aan kritische analyse van actuele
thema's en de kritische doorlichting van meer historisch georiÃ«nteerde onderwerpen.

Het â€“ voorlopige â€“ programma:
* La Bataille de lâ€™Eau Noire - documentaire van Benjamin Hennot over de strijd van de Couvinois tegen geplande
stuwdammen opÂ de Eau Noire
* De filosofie van het anarchismeÂ â€“ Paul McLaughlin (National University of Ireland) over de politieke filosofie van het
anarchisme
* Geweld(loosheid) in actie â€“ discussie over geweld en geweldloosheid in actievoeren met Agir pour la Paix
* Wapens: waar gaan ze naartoe en wie verdient eraan? â€“ Vredesactie over Europese wapenexport
* How Can We Keep From Singing? Zang en strijd in de jaren zestig, met Peter Storm
* Griekenland â€“ hoe kijken anarchisten naar de situatie in Griekenland vandaag?
* Rojava â€“ getuigenverslag over Koerdische autonomie en emancipatie in SyriÃ«
* Privacy en veiligheid op internet â€“ wie kijkt en luistert er mee als je internet gebruikt en hoe kan je je communicatie
beschermen?
* Ende GelÃ¤nde â€“ â€˜hou het in de grondâ€™: burgerlijke ongehoorzaamheid om het klimaat te redden

* Progressief atheÃ¯sme â€“ Hoe dienen we de â€˜new atheistsâ€™ van antwoord? Wat is het belang van atheÃ¯sme voor links?
met Nathan Hertogen, Matthias Lievens en Karim Zahidi
* Refuser de Parvenir â€“ boekvoorstelling en discussie met Marianne Enckel van CIRA Lausanne: verkenning van het
anarchisme als verzet tegen de competitie
http://www3.amsab.be
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* Feminisme, een nieuw begin, met Evie Embrechts
* Doorlopend zeefdrukworkshop (Chezzelle)

Internationale Alternatieve Boekenbeurs
De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent
van 10.00 tot 18.00 uur
Gratis toegang

Er wordt ook voorzien in kinderanimatie en broodjes.

Aansluitend volxkeuken, optredens (Heretik Radio + Guts Pie Earshot) en afterparty.

www.spin.be/aboekenbeurs
www.facebook.com/alternatieve.boekenbeurs
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