FILOSOFISCH CAFÉ DRACHTEN
NIEUWSBRIEF – JUNI 2019
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de eerste drie bijeenkomsten in het
najaar van 2019 in ons Café. En we organiseren weer een cursus!
Wij hopen u (weer) te mogen verwelkomen op één of meerdere bijeenkomst(en)!
19 september: dr. Jos de Mul - Sociale media en democratie!
Deze avond maakt deel uit van het programma voor het Cultuurhistorisch jaar 2019 in
Smallingerland met als thema “Van ganzenveer tot iPhone”.
Locatie: Doopsgezinde kerk Zuiderbuurt 26 te Drachten, aanvang 19.30 uur.

Jos de Mul

15 oktober: dr. Jeroen Linssen - Hebzucht

Sinds midden jaren 1980 doet in de westerse wereld niet alleen de bancaire sector,
maar ook de gewone burger volop mee aan de graaicultuur door boven zijn stand te
leven. Geld lenen, hoge hypotheken afsluiten: het kan niet op. Waar komt deze
hebzucht vandaan? Is hebzucht per definitie slecht, of zitten er ook nuttige aspecten aan
deze eigenschap?
Jeroen Linssen
19 november: dr. Jan Flameling. Drie filosofen over klimaatverandering: Peter
Sloterdijk - Timothy Morton - Thich Nhat Hanh.

Jan Flameling

We leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren
zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het
stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven
van soorten, zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe denken filosofen over deze
problemen?
Dr. Arelis Heemstra - Cursus over Schopenhauer en Nietzsche.
De cursus vindt plaats 1, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november, aanvang 19.30 uur.
De kosten bedragen € 80,00. Cursusleider is dhr. Heemstra, oud-docent geschiedenis
en filosofie aan de scholengemeenschap Liudger.
Locatie: wijkcentrum De Drait.

Arelis
Heemstra

Opgeven kan via: filosofischcafedrachten@gmail.com
De reguliere bijeenkomsten vinden plaats in de Brede School De Drait te Drachten (Flevo
190) en beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt. € 8,00
(inclusief twee consumpties). Jongeren betalen € 5,00.
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