November 2016

Themamaand

Rusland en Europa
Europa en Rusland lijken weer in hun schuttersputjes te
kruipen, de spanningen zijn toegenomen en de mondiale
rivaliteit lijkt sterker te worden.

Een lezing door

Thomas von der Dunk
plus enkele andere activiteiten
in relatie tot Rusland

www.metaforumassen.nl

NOVEMBER THEMAMAAND

CULTUUR EN DEBAT

3 november 2016

MetaForum Assen is een
associatie van een aantal
organisaties in Assen, die
actief zijn op het gebied
van cultuur en debat.

Odd Fellows Assen / Stroomdalloge. In
samenwerking met de stichting DEMMA is er
vanaf 20.00 uur een avond met Russische
sprekers onder de titel Meet the Russians: a
dialogue in friendship. De voertaal is Engels.
Info/reservering: http://assen.oddfellows.nl

11 november 2016
De jubilerende (25 jaar) stichting DEMMA
organiseert in het Drents museum een feestelijke
culturele Russische matinee vanaf 13.00 uur. Een
programma met muziek, een lezing, Russian Tea
en toegang tot de expositie Peredvizhniki.
Info/reservering: www.demma.nl

We werken samen op wat
ons bindt. Daarbij richten
we ons op het structureel
uitwisselen van onze
activiteiten.
Samen vullen we jaarlijks
twee thema-maanden in.
In april sluiten we aan bij
de Maand van de Filosofie
en in november kiezen we
zelf een thema.

Lezing Thomas von der Dunk
18 november 2016
MetaForum Assen. Van 19.30 tot 22.30 uur
geeft cultuurhistoricus, essayist en publicist
Thomas von der Dunk een lezing in
Kunstplaza Schurer. Thema is Rusland en
Europa: vrienden of vijanden?
We zien een toenemende onrust aan de
grenzen van Oost-Europa. Meer dan ooit zijn
we ons bewust van de ideologische kloof
dwars door het hart van Europa.
Na de pauze is er een debat onder leiding
van moderator Ralph du Long.
Toegang is € 5,- en vooraf aanmelden is
gewenst. Dit kan via een email aan
info@metaforumassen.nl

Deelnemers:
Humanistisch Verbond
Boekhandel Van der Velde
De Verdieping
Europa's Rafelende Randen
Stroomdalloge (Odd Fellows)
Stedelijk Museum Assen
Tegenlicht Meet Up Assen
Zin-in-Zondag

www.metaforumassen.nl
info@metaforumassen.nl

22 november 2016
Om 19:30 uur geeft de vertaler van de Russische
schrijver Konstantin Paustovski, Wim Hartog, een
lezing bij Boekhandel Van der Velde (voorheen
Iwema). Hij stelde het boek Goudzand samen,
met tot dusver onbekende teksten van Paustovski,
die een levensverhaal vormen.

Aanvullende info op
www.metaforumassen.nl

