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Kunstmanifestatie My Name is Spinoza
In de maanden mei, juni en september vindt de internationale kunstmanifestatie
My Name is Spinoza plaats in Amsterdam. Dans, toneel, beeldende kunst, lezin-
gen, debat, mondiaal voorleesprogramma, petitie – met een breed spectrum aan
kunstvormen wordt een platform geboden aan kunstenaars, kunstinstellingen en
publiek om het filosofische gedachtegoed van Spinoza en de onderwerpen waar-
over hij schreef op een prikkelende manier onder de aandacht te brengen. My
Name is Spinoza is de aanzet voor de realisatie van een Spinoza bezoekerscen-
trum, waar de kunstwerken en registraties van de debatten en performances een
plek zullen krijgen en een internationaal publiek kennis kan nemen van Spinoza’s
denkbeelden.
Meer informatie over de manifestatie, het programma en video’s van uitvoerin-
gen en debatten op de website van My Name is Spinoza.

Theo Loevendie schrijft opera over Spinoza
De bekende componist van moderne muziek en jazz Theo Loevendie heeft aan-
gekondigd een opera te schrijven over Spinoza. Vooralsnog gaan zijn plannen in
de richting van een grootschalige opera (orkest, solisten, koor). De voltooiing
ervan wordt in 2012 verwacht. De Amsterdamse Spinoza Kring zal nauw betrok-
ken zijn bij de totstandkoming van de opera.

Loevendie: "Al sinds mijn puberteit koester ik diepe bewondering voor Spinoza.
Vanaf die tijd heb ik de hartenwens gehad om een muziekstuk aan leven en wer-
ken van de filosoof te wijden." In het hoofd van Loevendie bruist het van de
plannen over de opera. Hij schrijft momenteel aan het libretto dat zowel de per-
soon Spinoza als het denken van Spinoza recht doet.

Spinozadag 2009
De Spinozadag 2009 zal plaatsvinden op zondag 22 november 2009 in Paradiso,
Amsterdam. Het thema wordt: de liefde. Het programma is nog niet helemaal
rond, maar in ieder geval kunnen we rekenen op bijdragen van Piet Steenbak-
kers, Kees Schuyt en de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.

Tentoonstelling “Spinoza Amsterdammer” in de Bijlmer
Tot eind juni is de tentoonstelling Spinoza Amsterdammer te zien in de openbare
bibliotheek Bijlmermeer (Bijlmerplein 93). Hierdoor sluit de tentoonstelling aan
op Open Source / Straat van Sculpturen en het Bijlmer Spinoza Festival (beide
kunstmanifestaties vinden plaats in het kader van de kunstmanifestatie My Name
is Spinoza). Meer informatie op onze website > Spinozatentoonstelling. U kunt
ook hier klikken.

http://www.spinozamanifestatie.nl/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/blogcategory/36/60/


Introductiecursus najaar
Al enkele jaren verzorgt de Amsterdamse Spinoza Kring een introductiecursus in
de wijsbegeerte van Spinoza. Deze cursus beslaat 5 avonden in september-
oktober en wordt gegeven in buurtcentrum De Boomsspijker, Amsterdam. Er is
plaats voor 14 deelnemers. Meer informatie op onze website > Cursussen > Be-
ginners. U kunt ook hier klikken. Let op de gewijzigde methode voor inschrijven.

Een goed gesprek over Spinoza
Meer weten over Spinoza? Nodig Frank van Kreuningen uit voor "een goed ge-
sprek over Spinoza". In een goed gesprek over Spinoza ligt de nadruk op de 'le-
vensfilosofie' van Spinoza en hoe deze nog kan inspireren in onze huidige tijd. In
overleg met Frank bepaalt u zelf de nadere invulling van het gespreksonderwerp.
Meer informatie op onze website > Cursussen. U kunt ook hier klikken.

Cursussen in Frankrijk
Zin in een filosofiecursus in de Franse zon? In de week van 28 juni tot 4 juli geeft
Dries Boele een cursus in de Provence: “Levenskunst vanuit ongewoon perspec-
tief. Anders denken over leven en geluk”. Rode draad in de cursus is Spinoza en
hoe hij dacht over het goede leven. In de week van 6 t/m 11 september geven
Jaap Gruppelaar en Paul Juffermans een cursus in de Bourgogne: “Hollands
Spoor: de Republiek en haar filosofie” met speciale aandacht voor Spinoza. De
cursus is bedoeld voor liefhebbers van filosofie, lekker eten, wandelen en Ro-
maanse kunst. Meer informatie op onze website > Cursussen > Door derden. U
kunt ook hier klikken.

Spinozawandeling
Als u in de zomer even gelegenheid heeft, is het de moeite dubbel en dwars
waard om de Spinozawandeling in Amsterdam te lopen. Aan de hand van des-
kundige gidsen van Mee in Mokum wandelt u een paar uurtjes langs tastbare
herinneringen aan de 17e eeuwse vrijdenkers in Amsterdam. Treed eens letterlijk
in de voetsporen van Spinoza en zijn vrienden: de vrijdenkers, de vrijzinnige
Christenen, de academici, de Amsterdamse kunstenaars. Iedere 1ste en 3de
zondag van de maand. De wandeling begint om 11.00 uur bij museumrestaurant
David en Goliath (Amsterdams Historisch Museum), Kalverstraat 92 (bij voorkeur
om 10.45 uur aanwezig zijn). Kosten € 5 per persoon. U kunt zich opgeven via
de website van Mee in Mokum [www.gildeamsterdam.nl]

De wandelingen gaan altijd door, weer of geen weer!

Nieuw postadres
Vanaf heden is het postadres van de Amsterdamse Spinoza Kring gewijzigd naar
Jodenbreestraat 90 (1011 NS) Amsterdam.
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