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Lezingen rondom Spinozatentoonstelling
Amsterdam, Stad van Spinoza - Spinoza, Boegbeeld van Amsterdam

Tot en met 5 november 2008 is de ten-
toonstelling "Spinoza Amsterdammer" te
bezoeken in de hoofdvestiging van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam (geo-
pend op alle dagen van 10 tot 22 uur).
Gedurende de tentoonstelling organiseert
de Amsterdamse Spinoza Kring i.s.m. de
Openbare Bibliotheek Amsterdam op vier

zondagochtenden een lezingencyclus. De eerste lezing (door wethouder Carolien
Gehrels) heeft al plaatsgevonden, de tweede lezing wordt aanstaande zondag 21
september gegeven (de overige twee lezingen zijn op 5 en 19 oktober). Aanvang
is 11.00 uur, plaats is de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amster-
dam aan de Oosterdokskade.

Het programma:

21 september 2008
Henri Krop, universitair docent Geschiedenis van het denken aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Onderwerp: Spinoza in de canon. Het belang van zijn filosofie toen en nu.

5 oktober 2008
Piet Visser, hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stro-
mingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwerp: Geloofsvrijheid in Amsterdam in de Gouden Eeuw en de rol van de
boekdrukkers en uitgevers op dissident terrein.

19 oktober 2008
Ton de Kok, docent Maatschappelijke Vraagstukken aan het Fons Vitea Lyceum
en het Cartesius Lyceum, Amsterdam
Onderwerp: Spinoza in grote lijnen.

Toegang: gratis
Aanvang: 11.00 uur
Plaats: hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokska-
de 143, Amsterdam (Hella Haassezaal / Vestdijkzaal).



Teksten van de reeds gehouden lezingen

De teksten van de reeds gehouden lezingen kunt u op onze website vinden onder
het kopje Literatuur > Artikelen en lezingen.

Inschrijving studiegroepen - laatste kans

In aansluiting op de introductiecursus (workshop) bestaat de mo-
gelijkheid deel te nemen aan een studiegroep die één keer per
maand bij elkaar komt in de De Pintobibliotheek, St. Antonies-
breestraat 69 te Amsterdam. Tot 20 september 2008 kunt u zich
inschrijven voor de studiegroepen van het seizoen 2008/2009.
Meer informatie op onze website onder het kopje Cursussen >
Studiegroepen.

IDFA-documentaire 'Geluk is als glas'

In de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn
elke laatste zondag van de maand films uit het archief van IDFA
te zien op groot doek. Op zondag 28 september 2008 wordt 'Ge-
luk is als glas' vertoond. In deze film staat het beeld van Spinoza
centraal. Toegang is gratis. Meer informatie op onze website on-

der het kopje Nieuws.

Spinozadag 2008

Op zondag 23 november vieren we de 376ste geboortedag van
Spinoza. Op die dag organiseert de Amsterdamse Spinoza Kring
samen met Amsterdam Wereldboekenstad en Paradiso een dag
vol boeiende lezingen, spannende debatten waar u aan kunt mee-
doen, en performances. Bovendien zullen wij op deze dag onze

plannen voor een Spinozamonument presenteren. Dit evenement zal van 11.00
tot ongeveer 15.30 uur plaatsvinden in Paradiso, Amsterdam.

Binnenkort ontvangt u nader bericht over de Spinozadag 2008, maar noteert u
alvast de datum 23 november in uw agenda.
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