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cursusaanbod van De Verdieping
om de 5-6 weken een bijeenkomst van 2,5 – 3 uur
op een dinsdagavond, 1e bijeenkomst dinsdag 12 november 2019
van 19.30 - 22.00 uur ; inloop vanaf 19:15 uur
maximaal 8 deelnemers
per 5-6 weken focus op 1 filosofie-boek; in overleg met de groep
voorbereiding voor de 1e bijeenkomst: lezen Laat je niets wijsmaken. Over
de macht van experts en de kracht van gezond verstand. Jan Bransen
o.l.v. roulerend voorzitter
deadline van inschrijving: 1 november 2019

Leesgroep Filosofie
Denken is de ziel die met zichzelf praat (Plato)
Inhoud
Soms leest u een interessant boek en wilt u dat aan een nadere beschouwing onderwerpen, het liefst samen met anderen.
Dat kan in onze Leesgroep Filosofie. We gaan boeken lezen en bespreken van verschillende auteurs over een sociaalmaatschappelijk, politiek-filosofisch of moreel thema. De auteurs hebben gemeenschappelijk dat ze met het boek voor een
beschouwende en analyserende benadering hebben gekozen. Het betreft niet alleen filosofen, maar ook theologen, politici,
cultureel antropologen en andragogen.

Mogelijke boeken
Alicja Gescinska
- De verovering van de vrijheid. Van luie mensen de dingen die voorbijgaan
Michel Dijkstra
- Inleiding taoïstische filosofie. Leven vanuit niet doen
Joke Hermsen
- Melancholie van de onrust of: Kairos
Paul Verhaeghe
- Identiteit of: Autoriteit
Bettina Stangneth - Het kwade denken
Albert Camus
- De mythe van Sisyphus. Een essay over het absurde
Rutger Claassen
- Het huis van de vrijheid. Een politieke filosofie voor vandaag
Jan Keij
- Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg
Christien Brinkgreve - Het raadsel van goed en kwaad
Jan Bransen
- Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand.

Opzet
- We komen om de 5-6 weken bij elkaar, roulerend bij de deelnemers thuis, op een dinsdagavond. Ca. 6x per jaar.
- De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
- Er zijn geen kosten aan verbonden.
- We kiezen in beginsel voor een (dinsdag)avond.
- Er is geen docent aan de leesgroep verbonden.
- We werken met een roulerend voorzitter: twee deelnemers verklaren zich bereid om dit roulerend voorzitterschap op zich
te nemen. Dit kan om en om, maar kan ook per twee avonden rouleren.
- De deelnemers kiezen samen de boeken die gelezen en besproken zullen worden.
- Een week voorafgaand aan de bijeenkomst mailt ieder lid aan de andere deelnemers maximaal twee vragen of
discussiepunten die vervolgens op de desbetreffende avond aan de orde komen.
- De voorzitter van de avond ordent de vragen en geeft leiding aan de bespreking ervan.
- De Verdieping zorgt voor een globale handreiking voor de boekbespreking
- In overleg met de groep kan dit bijgesteld worden.
- Een nieuwe deelnemer kan elk moment instappen, mits er plaats is.
- Contactpersoon voor de leesgroep: 1 van de 2 roulerende voorzitters.
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Doel / beoogd resultaat
Deelnemers stimuleren om filosofische en levensbeschouwelijke boeken te lezen en daarbij te komen tot een beter begrip
van en een dieper inzicht in de achtergronden van het werk en de consequenties ervan voor de samenleving of de lezer.

Werkmateriaal
U ontvangt vooraf een globale handreiking voor de boekbespreking. De boeken dient u zelf aan te schaffen of kunt u wellicht
betrekken via de bibliotheek. Voor de bespreking ontvangt u de ingezonden vragen en discussiepunten

Kosten voor de deelnemer
Geen.

Contactpersoon namens De Verdieping
Fokke Flapper
06-23675431

Inschrijving
Via een e-mail aan Fokke Flapper. Hij mailt u een Inschrijfformulier. Deadline van inschrijving: 1 november 2019.
Maximaal 8 deelnemers. U kunt zich eventueel op een wachtlijst laten plaatsen. Instappen is op elk moment in het jaar
mogelijk.

De Verdieping

Leesgroep Filosofie

versie 28 september 2019

