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Workshop Spinoza - voorjaarscursus
Ook dit voorjaar verzorgt de Amsterdamse Spinoza Kring weer een introductie-
cursus in de filosofie van Spinoza. Deze cursus beslaat 5 avonden in maart - april
en wordt gegeven in buurtcentrum De Boomsspijker, Amsterdam. Docent is
Frank van Kreuningen. Er is plaats voor 14 deelnemers, maar vol = vol. Dus
meld u snel aan met dit formulier. Meer informatie op onze website > Cursussen
> Introductiecursus. U kunt ook hier klikken.

Spinozadag 2010
Op zondag 14 november 2010 vieren wij de 378ste geboortedag van de grote
filosoof Baruch de Spinoza. We zijn volop bezig met de voorbereiding van dit
jaarlijks terugkerende evenement, maar over de invulling van het programma
kunnen we nu nog even geen definitieve informatie bieden. Het thema van de
dag ontlenen we aan de volgende uitspraak van Spinoza: De menselijke hande-
lingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.

Zet de datum (14 november 2010) dus vast in uw agenda en houdt onze website
en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. Ook dit jaar zal de Spinozadag
plaatsvinden in Paradiso, Amsterdam.

Spinoza in Perdu
Op donderdagavond 25 maart organiseert Theater en Poëzieboekhandel Perdu in
Amsterdam een discussieavond over het vrijheidsbegrip onder de prikkelende
titel Anti-Spinoza Anti-Wilders, Over de verlamming van ons vrijheidsbegrip.
Met filosoof Victor Kal, cultuurhistoricus Thomas von der Dunk en filosoof Tiers
Bakker.
Meer informatie op onze website > Nieuws. U kunt ook hier klikken.

Cursussen van derden
In het voorjaar en de zomer zijn er weer veel cursussen over Spinoza en zijn le-
vensbeschouwing. Zonder pretentie van volledigheid, noemen wij de volgende:
● Filosofiecursus in de Bourgogne (16 t/m 21 mei 2010)
● Zomercursus Vereniging Het Spinozahuis (26 t/m 30 juli 2010)
● Cursussen en lezingen Volksuniversiteit Amsterdam
Meer informatie op onze website > Cursussen > Door derden. U kunt ook hier
klikken.

Spinozawandeling – voortaan op aanvraag
Van april 2008 tot april 2009 was Amsterdam wereldboekenstad. Spinoza was
één van de drie iconen van dit evenement. Daarom had Mee in Mokum de Spino-
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zawandeling in het aanbod van stadswandelingen opgenomen. Nadat de wande-
ling twee seizoenen geprolongeerd is, wordt hij nu op aanvraag uitgevoerd.

Michel van Dijk ontwikkelde in samenwerking met Mee in Mokum de
Spinozawandeling. Aan de hand van een deskundige gids wordt u langs tastbare
herinneringen aan de 17e eeuwse vrijdenkers in Amsterdam geleid. Treedt eens
letterlijk in de voetsporen van Spinoza en zijn vrienden: de vrijdenkers, de vrij-
zinnige Christenen, de academici, de Amsterdamse kunstenaars.

De wandeling was een speciale actie in het kader van Amsterdam Wereldboeken-
stad dat inmiddels is afgelopen. Mee in Mokum biedt de wandeling nu alleen nog
op verzoek aan. Kosten € 5 per persoon. U kunt zich opgeven via de website van
Mee in Mokum

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via het webformulier (onze website > Nieuws > Nieuwsbrieven).
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