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Spinozadag 2008: Vrij zijn, hoe doe je dat?
De betekenis van Spinoza's filosofie in de 21ste eeuw

Op zondag 23 november 2008 viert de Amsterdamse Spinoza
Kring feest! Samen met Paradiso en Amsterdam Wereldboeken-
stad vieren we de 376ste geboortedag van Spinoza onder het
motto Vrij zijn, hoe doe je dat?

Een dag vol boeiende sprekers, levendige debatten en uitdagende optredens.

De dag wordt geopend door Carolien Gehrels, wethouder kunst en cultuur van
Amsterdam. Daarna volgt een lezing van Jeroen Bartels (oud-docent Westerse
filosofie in de Moderne tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen) over vrijheid van
meningsuiting. Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar Filosofie aan de Universiteit
Twente) zal op zijn lezing reageren. Hierna kan het publiek in debat gaan met de
drie genoemde sprekers. Het ochtendgedeelte zal geleid worden door Rob Hart-
mans (journalist bij De Groene Amsterdammer).

Na de pauze volgt een door Coolpolitics georganiseerd publieksdebat met politici,
kunstenaars en journalisten over de aard en de uitkomsten van het debat dat in
Nederland over de vrijheid van meningsuiting wordt gevoerd (de exacte lijst met
deelnemende politici, kunstenaars en journalisten volgt nog).

De Spinozadag 2008 wordt afgesloten met een optreden van mime/theater- en
muziekcollectief PIPS:lab.

De Spinozadag 2008 vindt plaats in Paradiso, Amsterdam, en duurt van 11.00 tot
circa 15.30 uur. Alle informatie vindt u op onze website onder Nieuws > Spino-
zadag 2008.

Spinozatentoonstelling

De tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" is nog
tot en met woensdag 5 november 2008 te zien in de
hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Am-
sterdam aan de Oosterdokskade 143. Daarna zal de
tentoonstelling nog op andere plaatsen in en rondom
Amsterdam te zien zijn. De tentoonstelling is iedere

dag van 10 tot 22 uur gratis toegankelijk.



In de maanden december 2008 t/m februari 2009 zal de tentoonstelling te be-
zichtigen zijn in de OBA-vestiging De Pintohuis in de St. Antoniesbreestraat.

De tentoonstelling is zo ontworpen dat deze eenvoudig op andere plaatsen is op
te bouwen. Het is een reizende tentoonstelling. Mocht u een suggestie hebben
voor een plaats waar de Spinozatentoonstelling geëxposeerd kan worden of wilt
u de tentoonstelling op bezoek krijgen, stuurt u ons dan een e-mail op
info@amsterdamsespinozakring.nl.

Meer informatie over de Spinozatentoonstelling kunt u vinden op onze website
onder Nieuws > Spinozatentoonstelling.

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

Gedurende de tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" organiseert de Amster-
damse Spinoza Kring i.s.m. de Openbare Bibliotheek Amsterdam op vier zondag-
ochtenden een lezingencyclus. Drie lezingen (door wethouder Carolien Gehrels,
door docent Geschiedenis van het denken Henri Krop en door hoogleraar in de
Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen Piet Visser) hebben
al plaatsgevonden, de vierde en laatste lezing wordt aanstaande zondag 19 ok-
tober gegeven. Aanvang is 11.00 uur, plaats is de hoofdvestiging van de Open-
bare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade.

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 terugvinden
onder het kopje Literatuur > Artikelen en lezingen.

Spinozawandeling

Michel van Dijk ontwikkelde in samenwerking met Mee in Mokum een Spinoza-
wandeling. Van april 2008 tot april 2009 is Amsterdam uitgeroepen tot Wereld-
boekenstad. Spinoza is daarbij gekozen tot één van de drie Amsterdamse iconen.
Daarom is het een mooie gelegenheid om eens letterlijk in de voetsporen te tre-
den van Spinoza en zijn vrienden: de vrijdenkers, de vrijzinnige Christenen, de
academici, de Amsterdamse kunstenaars.
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Tot en met april 2009 kunt u twee keer per maand bij Mee in Mokum terecht
voor een Spinoza-wandeling door Amsterdam. Iedere 1ste en 3de zondag van de
maand. De wandeling begint om 11.00 uur bij museumrestaurant David en Goli-
ath (Amsterdams Historisch Museum), Kalverstraat 92. Kosten € 5 per persoon.
U kunt zich opgeven via de website van Mee in Mokum [www.gildeamsterdam.nl]
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