
Vrijdag  2 Juni
19.00 - 21.00 Workshop: workshop geven door 

de Stroomversnellers.
21.00 -- Submedia’s trouble 1&2 

Zaterdag 3 juni Grote zaal gymzaal Tent overig bos
9.00 – 10.00 Welkomst praatje

(A)
Indigenous 
struggle 
against wind 
energy 
Mexico.

10.15 -11. 15 Een introductie tot 
het anarchisme
(A)

Zelfverdediging
& situatie 
beheersing. (A)

Speeddaten 
voor 
activisten.
(A)

Anarcho quiz
in de bus. 
AGN
(A)

Klimmen voor 
gevorderden.

11.30 - 12.30 Jan Keulen: over de 
situatie in 
Palestina.

Actie training 
Ende Gelände.
(A)

Jan Bervoets: 
antimiliteristis
che 
samenwerking
.

Anarcho quiz
in de bus. 
AGN 
(A)

Klimmen voor 
gevorderden.

12.45 -13.45 Lets talk about sex
by Justine 
Beaver&Jenny 
Thalia. (gemixt).
(A)

Actie training 
Ende Gelände.
(A)

Peter 
Gelderloos: 
over de staat 
en anarchie.

Anarcho quiz
in de bus. 
AGN
(A)

Klimmen voor 
gevorderden.

14.00 - 15.00 Paneldiscussie over
actie methoden en 
repressie. 

Zwarte piet 
niet: witte 
superioriteit en 
hoe (witte) 
bondgenoten in
actie kunnen 
komen.

Discussie over
de 
feministische 
actiebeweging
met 
verschillende 
groepen.

Anarcho quiz
in de bus. 
AGN
(A)

Klimmen voor 
gevorderden.

15.15 – 16.15 Rojava, waar staat 
de revolutie? AGN

Zwarte piet 
niet: witte 
superioriteit en 
hoe (witte) 
bondgenoten in
actie kunnen 
komen.

Stop de 
dassenjacht!
(A)

Anarcho quiz
in de bus. 
AGN 
(A)

Revolution 
the game.
(A)

Klimmen voor 
gevorderden.



16:30 – 17.30
uitloop

Ervaringen uit 
Rojava.

'Disroot 
yourself from 
facebook and 
google to take 
our internet 
power back! 
Disroot.org 
project'.

Lets talk 
about sex 
by Justine 
Beaver&Jenny 
Thalia. (no cis 
men)

Anarcho quiz
in de bus. 
AGN 
(A)

Revolution 
the game.
(A)

Klimmen voor 
gevorderden.

Cultuurprogramma zaterdag 3 juni
20.00- 21.00 Het Brandt met special guests…
21.15- 22.00 Lifeless past
22.00-- Glitterdisco met Dj D.

Zondag 4
juni

Grote zaal Gymzaal Tent Overig bos

9.00- 
10.00

Historische lezing
over de Moker.

Zelfverdediging
& situatie 
beheersing.

Klimmen voor 
beginners. (A)

10.15- 
11.15

Fel, over 
intersectionaliteit
& 
transinclusiviteit.
(A)

University of 
Color: lecture 
and discussion.

Lockpicking
workshop. 

Anarcho quiz 
in de bus 
AGN. (A)

Oatmilk 
workshop.
(A)

Klimmen voor 
beginners. (A)

11.30- 
12.30

Lezing door 
Anarchistische 
groep Skya uit 
Griekenland.

University of 
Color: lecture 
and discussion.

Geen kind 
aan de kant
info praatje 
en actie 
brainstorm.
(A)

Anarcho quiz 
in de bus 
AGN. (A)

Seitan 
workshop.
(A)

Klimmen voor 
beginners. (A)

12.45- 
13.45

Lezing door 
Anarchistische 
groep Skya uit 
Griekenland.

‘De rechten van
krakers’ door 
Juanita van 
Lunen&Marcel
Schuckink Kool.
(A)

Geen kind 
aan de kant
actie  
brainstorm.
(A)

Anarcho quiz 
in de bus 
AGN. 
(A)

Axie GF! (A)

Vegan 
mayonaise 
workshop. (A)

Klimmen voor 
beginners. (A)

http://Disroot.org/


14.00- 
15.00

Workshop over 
discussiëren en 
debatteren. (A)

Kraken anno 
2017. (A)

Info en 
brainstorm 
over 
solidariteit 
met 
vluchteling
en. 
(A)

Anarcho quiz 
in de bus 
AGN.
 (A)

Axie GF! (A)

Inloop 
spreekuur 
juridisch 

Klimmen voor 
beginners. (A)

15.15- 
16.15

Workshop over 
discussiëren en 
debatteren. (A)

Info over 
kameraden 
beschuldigd 
van 
bankovervallen 
in Aken. 

Informatie 
over acties 
tijdens de 
G20 in 
Hamburg. 

Anarcho quiz 
in de bus 
AGN. (A)

Axie GF! (A)

Klimmen voor 
beginners (A)

16.30- 
17.30

Lezing: 
dienstweigeraars,
anarchisten en 
communisten in 
de ban van de 
revolutie.

Info over 
kameraden 
beschuldigd 
van 
bankovervallen 
in Aken.

Informatie 
over acties 
tijdens de 
G20 in 
Hamburg.

Anarchoquiz 
in de bus AGN
(A)

Axie GF! (A)

Klimmen voor 
beginners (A)

Cultuurprogramma Zondag

18.00-20.00 Kinderprogramma, bonte avond in de grote 
zaal. 

The Antifascists, docu in de gymzaal.

20.00-21.00 Cistem-Failure

21.00-- Karaoke/ DJ Lieuwe

                  Evaluatie maandag van 10.00 tot 11.00 in de grote zaal 


