FILOSOFISCH CAFÉ DRACHTEN
N I E U W S B R I E F – S E P T E M B E R 2018

Na de hete zomer van 2018, maakt het Drachtster culturele leven zich
op voor een nieuw seizoen. Zo ook het Drachtster Filosofisch Café.
Bent u net zo nieuwsgierig naar onze sprekers als wij? Zie ons
programma voor de eerste bijeenkomsten.
18 september: Jacques Bos over ‘het zelf’.
Bos schreef het boek ‘Het ongrijpbare zelf’.

Jacques Bos

Vragen die aan de orde komen: Wie ben ik? Ben ik echt mijn brein, zoals Dick
Swaab en andere hersenonderzoekers suggereren? Ben ik werkelijk mijzelf als ik
mij onbewust zo laat manipuleren door media en reclame? Ben ik dezelfde die ik
was toen ik een kind was, los dan van mijn DNA en mijn naam, en zijn we zelf
verantwoordelijk voor wat we doen?
Bos is universitair hoofddocent Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
16 oktober: Jannah Loontjens, schrijfster en filosofe.
Onderwerp: Het belang van waarheid en verbeelding.
In haar lezing bespreekt ze de waarde van zowel waarheid als verbeelding voor
de literatuur. Volgens Loontjens hebben we, in deze tijd waarin we met zoveel
mensen van verschillende afkomst samenleven, misschien wel meer dan ooit de
verbeelding nodig.

Jannah Loontjens

Petra Bolhuis en
Theo Meereboer

20 november: Petra Bolhuis en Theo Meereboer over ‘Kosmopolitisme, leven in
tijden van verandering’.
Niet eerder waren zoveel kiezers zwevend als bij de afgelopen verkiezingen.
De ooit overzichtelijke tegenstellingen links-rechts en progressief-conservatief
lijken voor velen niet meer te werken. Kwame Appiah is een Brits-Ghanese
denker, die veel over kosmopolitisme geschreven heeft en die de verandering
omarmt.
Bolhuis en Meereboer hebben eerder bij ons gesproken. Het waren bijzondere
avonden.
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 en studenten betalen € 5,00

E-mail: filosofischcafedrachten@gmail.com
Bezoek onze websites : www.filosofischcafedrachten.nl of
https://www.facebook.com/Filosofischcafedrachten/

