FILOSOFISCH CAFÉ DRACHTEN
Nieuwsbrief – november 2017
In december houdt het FCD geen bijeenkomsten, maar in januari 2018 gaan we
verder. Hieronder leest u het een en ander over de volgende drie avonden.
Er zit vast weer iets bij voor uw gading.
16 januari 2018: Onno Zijlstra over kunstfilosofie

Onno Zijlstra

De vraag wat kunst ís, boeit dr. Onno Zijlstra niet zo. „Die levert doorgaans niet veel
vruchtbare gedachten op.” Veel interessanter vindt hij het om na te denken over
wat kunst dóét.
Wij hebben Zijlstra uitgenodigd om ons kennis te laten maken met de kunstfilosofie.
In september 2016 was Onno ook onze gast. Toen sprak hij over Kierkegaard.
Boek van Zijlstra: Onno Zijlstra en J. Smidt - Wat doet die rode vlek daar linksboven?
INLEIDING IN DE ESTHETICA, september 2007
20 februari 2018: René Cuperus over populisme
Citaat: “Populisme wordt slecht begrepen en slecht bestreden”.

René Cuperus

We kennen René Cuperus als columnist van de Volkskrant. Hij is verbonden aan
de Wiardi Beckman Stichting. Recente boeken van hem:
Over de Grens. Over de vluchtelingencrisis, 2017 en Het Humeur van Nederland.
Waar het om draait in de huidige politiek, 2014
20 maart 2018: René ten Bos over Dwalen in het antropoceen
Moeten we nog vertellen waarom u deze avond niet mag missen?
Na Hans Achterhuis, René Gude en Marli Huyer is René ten Bos onze vierde Filosoof
des Vaderlands. Zijn boek Dwalen in het antropoceen trok sterk de aandacht. Over
dit boek en over nog veel meer gaat deze avond!

René ten Bos

De 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 consumpties). Jongeren betalen € 5,00.

Meer weten? Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje.
Onze websites : www.filosofischcafedrachten.nl of
https://www.facebook.com/Filosofischcafedrachten/
E-mail: filosofischcafedrachten@gmail.com

