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Voorjaarscursus
Begin februari start weer onze introductiecursus in De Boomsspijker (Amster-
dam). Op vijf dinsdagochtenden wordt u door Frank van Kreuningen geïntrodu-
ceerd in de filosofie van Spinoza. Dit gebeurt aan de hand van teksten van Spi-
noza zelf, met name uit de Ethica en het Theologisch-Politiek Traktaat. De kosten
bedragen € 30 (€ 24 met Stadspaskorting). De inschrijving geschiedt uitsluitend
via De Boomsspijker. Kijk voor meer informatie op onze website > Cursussen >
Beginners. U kunt ook hier klikken.

Spinozadag 2008
Op zondag 23 november 2008 vond de Spinozadag 2008 plaats in Paradiso. Sa-
men met Amsterdam Wereldboekenstad en Paradiso en zo’n 160 bezoekers
stonden we stil bij de 376ste geboortedag van Spinoza. Onder het thema Vrij
zijn, hoe doe je dat? hadden we een gevarieerd programma gemaakt. ’s Morgens
lezingen gevolgd door discussie, ’s middags een publieksdebat met deelnemers
uit politiek, kunst en pers.

De lezingen van het ochtendgedeelte (Carolien Gehrels, Jeroen Bartels, Hans
Achterhuis) kunt u op onze website rustig nalezen: ga naar Literatuur > Artikelen
en lezingen. U kunt ook hier klikken. Onder dezelfde rubriek vindt u overigens
ook nog de teksten van de lezingen die wij georganiseerd hebben rondom de
Spinozatentoonstelling.

Een foto-impressie van de Spinozadag kunt u vinden op onze website onder
Nieuws > Spinozadag 2008 > Foto’s. U kunt ook hier klikken.

Overigens wordt ondertussen al weer gewerkt aan de voorbereiding van de Spi-
nozadag 2009.

Spinozatentoonstelling in De Pinto
De tentoonstelling “Spinoza Amsterdammer” (in september/oktober 2008 te zien
geweest in de centrale vestiging van de OBA) is nu tot eind februari te zien in het
OBA-filiaal De Pinto in de Sint Antoniesbreestraat 69 te Amsterdam. Vanwege de
beperktere ruimte is de tentoonstelling in verkleinde, maar intiemere vorm ge-
presenteerd.
Nadere informatie over de tentoonstelling en de openingstijden kunt u vinden op
onze website > Nieuws > Spinozatentoonstelling. U kunt ook hier klikken.

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
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voor een plaats waar de Spinozatentoonstelling geëxposeerd kan worden of wilt
u de tentoonstelling op bezoek krijgen, stuurt u dan een e-mail naar
info@amsterdamsespinozakring.nl

Muziektheatervoorstelling SPINOZA [In Exile]

Een coproductie van Huis aan de Amstel en Wederzijds

SPINOZA [In Exile] is een nieuw toneelstuk van Roel Adam, gebaseerd op het
leven en werk van Baruch de Spinoza. Deze omstreden filosoof van Joods-
Portugese afkomst leefde in Nederland tijdens de Gouden Eeuw. Als 'tweede ge-
neratie allochtoon' en voorvechter van vrijheid van meningsuiting en tolerantie,
staat hij momenteel weer volop in de belangstelling in het huidige debat over
immigratie.
SPINOZA [In Exile] is een voorstelling speciaal voor Zeeuwen, Marokkanen en
andere Amsterdammers, vol huis-tuin-en-keuken-filosofietjes, fado uit het moe-
derland en lichtbeelden over de onbegrijpelijkheid van god en de ongrijpbaarheid
van een kaarsvlam. Een voorstelling voor iedereen vanaf 16 jaar.

Vanaf 3 februari te zien in het Rozentheater aan de Rozengracht 117 te Amster-
dam (première op 6 februari). Kijk voor meer informatie en de speellijst op
www.huisaandeamstel.nl of www.wederzijds.nl (ook voorstellingen in Alkmaar,
Amersfoort, Amstelveen, Arnhem,  Den Haag, Groningen, Haarlem, Kampen,
Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam en IJmuiden). Zie ook de
flyer die toegevoegd is na het einde van deze nieuwsbrief.

Lezing Frank van Kreuningen in Deventer
In het kader van de Studium Generale, georganiseerd door het DUC-SCS in De-
venter, zal Frank van Kreuningen op vrijdag 13 februari een inleiding in de wijs-
begeerte van Spinoza houden. Meer informatie op onze website onder Cursussen
> Door derden. U kunt ook hier klikken.

Lezing Prof. Yosef Kaplan
Op dinsdag 17 februari kunt u in De Balie in Amsterdam een lezing volgen van
professor Yosef Kaplan, verbonden aan de Hebrew University of Jerusalem, over
de politieke betekenis van de beroemde banvloek of Herem, die onder meer over
Spinoza werd uitgesproken. Meer informatie op onze website onder Nieuws. U
kunt ook hier klikken.

Cursusweekend Miriam van Reijen
Op 24 en 25 januari geeft Miriam van Reijen een weekendcursus bij de ISVW in
Leusden naar aanleiding van haar boek Spinoza. De geest is gewillig, maar het
vlees is sterk. Hierin wordt Spinoza nou eens niet als een 'rationalist' neergezet,
maar als een praktisch en therapeutisch filosoof, en wordt hij onder andere ver-
geleken met de Rationeel Emotieve Therapie, Freud en het Oosterse pad naar
geluk. Meer informatie op onze website onder Cursussen > Door derden. U kunt
ook hier klikken.

Spinozareeks en Spinozacursus OU
Sinds november 2008 heeft de Open Universiteit een reeks zelfstudiecursussen
beschikbaar onder de naam Spinozareeks. De cursussen onder supervisie van
Spinozawinnaars gaan veel verder dan een lezing of videocollege. Zij dragen niet
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alleen kennis aan over het onderzoeksdomein van de Spinozawinnaar, maar bie-
den ook oefeningen, opdrachten, studeeraanwijzingen en zelftoetsen. Bovendien
zijn ze in het algemeen multimediaal en interactief.
Als introductie op Spinoza is een cursus over leven en werk van deze wereldbe-
roemde filosoof beschikbaar: Een kennismaking met Spinoza. De cursus, opge-
steld door prof.dr. P.M.L. (Piet) Steenbakkers, kan dienen als uitgangspunt voor
verdere (zelf-)studie en bestaat uit een cursustekst met opdrachten, een zelf-
toets en uitwerkingen van de opdrachten en de zelftoets. Meer informatie op on-
ze website onder Cursussen > Door derden. U kunt ook hier klikken.

Cursussen Instituut voor Filosofie
Van maandag 2 februari t/m begin mei 2009 kunt u bij de Openbare Bibliotheek
Amsterdam terecht voor diverse cursussen van het Instituut voor Filosofie. U
kunt een plaats reserveren voor deze cursussen via www.wijsbegeerte.org of 020
- 633.77.29. De cursussen worden ook in andere plaatsen in het land gegeven.
Meer informatie op onze website onder Cursussen > Door derden. U kunt ook
hier klikken.

Spinozawandeling
Graag herinneren wij u nog eens aan de Spinozawandeling. Een ervaren gids van
Mee in Mokum voert u langs verschillende plekken in Amsterdam die in verband
staan met Spinoza en andere vrijdenkers uit de 17de eeuw. Een unieke ervaring
die u eigenlijk niet mag overslaan. Iedere eerste en derde zondagmorgen van de
maand, maar vooralsnog tot en met april 2009. Meer informatie op onze website
onder Nieuws. U kunt ook hier klikken.

Gezocht: PHP-programmeur
We zoeken een vrijwilliger die ons kan helpen met het oplossen van kleine pro-
bleempjes in CiviCRM (draaiend binnen Joomla!). Daarom zoeken we een pro-
grammeur die bekend is met PHP. Interesse? Mail dan s.v.p. naar het secretari-
aat (info@amsterdamsespinozakring.nl).

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

Amsterdamse Spinoza Kring • St. Antoniesbreestraat 69 (1011 HB) Amsterdam • 020-772.15.55 •
info@amsterdamsespinozakring.nl

http://amsterdamsespinozakring.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=43
http://www.wijsbegeerte.org/
http://amsterdamsespinozakring.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=43
http://amsterdamsespinozakring.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=14
mailto:info@amsterdamsespinozakring.nl



