
GULABI GANG 
Kvinnekamp i 2013

Invitasjon til å være vertskap for et offisielt arrangement i Stemmerettsjubileet 
med kinovisning av den prisbelønte norske filmen Gulabi Gang.

INVITASJON



Om kinofilmen Gulabi Gang
I Bundelkhand-regionen i India er kvinnene, de fattigste og svakeste i samfunnet, utsatt for undertrykking og overgrep. 
På tross av massiv motstand har filmens heltinne Sampat Pal startet en borgerverngruppe for kvinner kalt The Gulabi 
Gang (Den rosa gjengen). Sampat og The Gulabi Gang drar fra landsby til landsby for å hjelpe kvinner som blir dårlig 
behandlet i saker hvor politiet verken vil eller kan gjøre jobben sin. Håpet er at gjengen på denne måten kan tvinge fram 
sosial forandring i det indiske samfunnet; bedre forhold for de kasteløse og bedre forhold for alle kvinner. 

Den prisbelønte norske filmen Gulabi Gang inviterer publikum inn i kvinnenes kamp for rettferdighet og respekt. Filmen 
er et vitnesbyrd på kvinnekamp som pågår i dagens India, og tilbyr et norsk publikum et nytt perspektiv på vår samtid. 

Kontakt
For å avtale å være vertskap eller for mer informasjon, ta kontakt med Kudos Family som har det overordnede ansvaret  
for å organisere kinovisningene og arrangementene over hele landet: 

karina@kudosfamily.com  / 51 123 176 / 466 29 093 
oddleiv@kudosfamily.com / 511 23 172 / 995 05 960

Invitasjon
Lokale stemmerettskomiteer og organisasjoner tilknyttet Fokus tilbys nå muligheten til å feire Stemmerettsjubileet ved å være 
vertskap for et arrangement bygget rundt filmen Gulabi Gang. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Stemmerettsjubileet, 
medlemsorganisasjonen Fokus, Stiftelsen Fritt Ord, Kudos Family og Piraya Film. 

Vi inviterer dere til å være vertskap for et offisielt arrangementet i Stemmerettsjubileet, med kinovisning av Gulabi Gang 
og påfølgende samtale / debatt. Filmen og arrangementet er inspirerende og givende, og med stor grad av valgfrihet for 
vertskapet. Det tilbys mye assistanse til gjennomføringen av arrangementet.


