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DETTA ÄR ENDOMETRIOS
Ungefär tio procent av alla kvinnor
i fertil ålder lider av sjukdomen
Endometrios. Det är en kronisk
gynekolgisk sjukdom som innebär
att delar av livmoderslemhinnan
följer med mensblodet ut i kroppen
istället för att blöda ut med den
vanliga mensen. Detta orsakar
extrema smärtor i samband med
mensen, men kan också uppstå
både innan och efter blödningen. I
vissa fall gör sjudomen det svårare
att få barn.

FAKTA
Biljetter kommer gå att köpa via
Teater Bristols hemsida och i
dörren när evenemanget närmar
sig.
Teatern har plats för mellan två- till
treundra personer.

En fest för att hylla kvinnan
– och mensen
Mens — och årets fest. 
Teater Bristol vill hylla månadens blodigaste
vecka och ställer till med mensfest på
Internationella kvinnodagen.
— Vi kommer bjuda på mensdrinkar, säger
Daniela Kullman.

På Internationella kvinnodagen den 8 mars är det dags.
Då ställer Teater Bristol i Sundbyberg till med mensfest.
Festen ska dels hylla mensen men också fungera som
ett utbildande evenemang. Både kunskap, dans och röj
utlovas.
— Vi ska ha föreläsare och det kommer gå att köpa
menskoppar och annat som har med mensen att göra.
Sen öppnar baren och det blir konsert och fest. Kvällen
kommer att gå från allvar till trams, säger Daniela
Kullman, teaterns konstnärliga ledare.

"Vill upplysa om endometrios"

Ett av mensämnena som kommer att tas upp är den
kroniska sjukdomen endometrios. Många kvinnor lider
av sjukdomen men den är trots det relativt okänd bland både läkare och allmänhet
endometrios påverkar din mens och gör att du kan få extrema magsmärtor både
innan, under och efter blödningarna.
— Jag är extremt allmänbildad och läser mycket, men hade aldrig hört om
endometrios. När jag läste att tio procent av alla kvinnor har sjukdomen tänkte jag
att det inte kan vara sant. Det är sjukt att inte fler vet om det! Folk brukar ju retas
ibland och säga 'har du mens eller?' men det här är ju en helt annan sak. Det är en
kronisk sjukdom och jag har inte vetat att det är allvarligt. Vi vill skapa förståelse
kring denna sjukdom.
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Även teaterns bar hakar på menstemat och teaterpersonalen har föreslagit att
bloddrinkar ska serveras.
— De är inne på att det ska serveras flera mensdrinkar. En gång när vi hade en
spökvandring för barn serverade vi alkoholfria bloddrinkar. Det var inte så populärt
men vuxna människor är kanske modigare.

Hur är en bloddrink?
— Den är inte helt rinnande utan snarare lite tjock. Jag har lämnat blodplasma så
kanske skulle man också kunna ha lite drinkar med klumpar i med någon slags
gele, haha!

Är det bara tjejer som får komma på festen?
— Nej självklart inte! Killar får också komma. Alla behöver ju känna till de här
grejerna. Och musik gillar väl alla?

LOUISE ÅSTRÖM
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Stop. Play. Rewind: The
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 Intiman  Idag 19:30

Svarte Orm: David Batra,
Henrik Hjelt m.fl.
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 Biografen Park  Idag 20:00

Journey To Jah: En sjuårig
reggae-resa
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DAGENS EVENTSDAGENS EVENTS

EVENTEVENT  Utställning: Costume på
Lydmar
Lydmar Hotel 1
Morgan Norman har tillsammans med
stylist Gorjan Lauseger skapat en hyllning
till herrmodet och den ...

EVENTEVENT  Maffia Comedy Club på
Underbara bar
Underbara Bar 2
Maffia Comedy är en av Sveriges äldsta
och största stand-up-klubbar som funnits i
Stockholm i 10 år....

ALLA DAGENS EVENTSALLA DAGENS EVENTS

Mer informationMer information

ARTIKELARTIKEL  Varnar för utställning med naket
I januari är det sista chansen att se succéutställningen "Svenska synden". Här
är utställningen som är en orgie i lust, last, sex och sprit - känslig...

ARTIKELARTIKEL  Här serveras Göran Perssons kossa
Saken är biff, Göran Persson! Han har gått från statsminister till köttbonde. En
stockholmskrog satte upp biffar från Göran Perssons gård på menyn ...

ARTIKELARTIKEL  ”Killen besitter två av de värsta egenskaper jag vet”
Vår krönikör Sofie Strandberg har träffat en kille på en fest. Så allt gott, men
allt eftersom kvällen förlöper uppenbarar sig den rätta sidan – och ...
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Relaterade sidorRelaterade sidor

söndag 8 mars  -
söndag 8 mars

17:00

EVENTEVENT  Mensfest
På Internationella kvinnodagen den 8 mars är det dags. Då ställer Teater Bri…

PLATSPLATS  Teater Bristol
Sturegatan 39 , Sundbyberg
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MEST LÄST

1. En fest för att hylla kvinnan – och men…

2. Här fängslades arbetslösa – mitt i Sto…

3. Anders Timell: Så mycket dricks ska d…

4. Gry Forssell: "Så lyxar jag loss på lön…

5. Tävla: Baka stans mest galna semla –…

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR

1. Här köps sessornas succéplagg

2. Tio utmärkta gratisnöjen

3. Hela listan: Här är vinterns hetaste kro…

4. Plusregn över stans nya foodtrucks

5. Melkers nya storsatsning efter hoten

MER FRÅN ALLT OM STOCKHOLM

Tio utmärkta gratisnöjen
GUIDERGUIDER  Spenderade du för mycket

pengar på julklapparna i år? Allt om
Stockholm 10 gratisnöjen du kan ägna
dig åt tills lönen rullar in på kontot
igen.

Här hittar kronprinsessan stilen
SHOPPING & MODESHOPPING & MODE  På senare år

har Victorias stil förvandlats och i dag
är hon snyggare och mode-modigare
än någonsin. Hennes val av plagg får
alltid stor uppmärksamhet. Här är

kronprinsessans shoppingfavoriter i stan.

Gratis på Fotografiska och
ABBA-museet – om du lär känna
en ny vän
STADSLIVSTADSLIV  Fotografiska öppnar sina

dörrar för kompisar. Fram till
extravalet i mars är det gratis att

besöka konsthallen – om du är involverad i projektet "Kompis
Sverige".

Listan för året: stans bästa nya
krogar
RESTAURANG & BARRESTAURANG & BAR  ”Lysande”,

”obeskrivligt” och ”himmelskt”. Under
året har ett antal krogar fått det kräsna
Smakrådet att både dregla och

utbrista superlativ. Vi kör en snabbspolning! Här restaurangerna
som fått allra högst betyg 2014.

Stans matbutiker – dolda
kampceller
STADSLIVSTADSLIV  Mer makt och mindre

matsnusk! Det var målet med
kooperativet Svenska Hem - där
sekelskiftets kvinnokamp

exploderade. Nu kommer andra säsongen av tv-serien ”Fröken
Frimans krig”, där de envisa aktivisterna och deras matbutiker får
liv igen.

Södermalms-jycken Boss är en
nätsensation
STADSLIVSTADSLIV  Boss är inte vilken fransk

bulldogg som helst. Hundratusentals
följer dagligen hans framfart på
Södermalm. "Allt började med att jag

lät Boss prova en hatt hemma hos mamma", säger husse Olof
Nilsson Heijer.

NÖJESKARUSELLEN

Gatumode: ”Det är vinterns
accessoar-måste”

Trendrapport: Kolla in vårens
mode 2015 redan nu

Därför blir slottet varmrosa

Allt om Stockholm

9 297 personer gillar Allt om Stockholm.
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KONTAKTA AOS
Redaktör: Erik Gustafsson (erik.g@minimedia.se)
VD: John Goliats
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
Bud- och leveransadress: Blekholmsgatan 18, Stockholm
Postadress: 105 18 Stockholm

Ansvarig utgivare: Anna Kult

Org.nr: 556964-0914
Momsregistreringsnr: SE 556964-091401

TIPSA OSS
Har du tips på klubbar, evenemang eller konserter? Vill du få med ditt
evenemang eller din restaurang i Allt om Stockholms kalendarium?
Skicka ditt mejl till tipsa@aos.se

SÄLJ
För att komma i kontakt med vår säljavdelning, ta del av information
samt produkter, göra uppdateringar, leverera annonsmaterial eller om
du har funderingar kring en faktura, kontakta Annonsdax.
Telefon: 08-555 00 690
E-post: aos@annonsdax.se
Annonswebb: www.alltomstockholm.se/annonswebb

FÖLJ OSS PÅ
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