
Nieuwsbrief Amsterdamse Spinoza Kring
17 september 2009

Spinozadag 2009
De Spinozadag 2009 zal plaatsvinden op zondagmiddag 22 november 2009 in
Paradiso, Amsterdam. We vieren dan de 377ste geboortedag van de grote filo-
soof Baruch de Spinoza. Het thema is: Spinoza en De Liefde.
Het programma en de financiering zijn bijna rond. De dag wordt geopend door
Carolien Gehrels, wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam (onder voorbe-
houd). Hierna zal Piet Steenbakkers een inleiding houden over de liefde in de
filosofie van Spinoza. In reactie hierop zal Kees Schuyt zijn visie geven op het
thema. Vervolgens is het woord aan het publiek dat met de sprekers in discussie
kan gaan. Rob Hartmans zal het debat in goede banen leiden. Tot slot zal Theo
Loevendie vertellen waar zijn bewondering voor Spinoza vandaan komt en waar-
om hij al vanaf zijn jeugd een grote opera over deze filosoof wil componeren. De
Spinozadag krijgt helemaal een feestelijk karakter door de muzikale bijdragen
van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.
Het programma begint om 13.00 uur (zaal open 12.30 uur). Toegang € 15 (jon-
geren € 10). Meer informatie op onze website > Nieuws > Spinozadag. U kunt
ook hier klikken.

Kunstmanifestatie My Name is Spinoza
My name is Spinoza is een kunstmanifestatie die een platform biedt aan kunste-
naars, kunstinstellingen en publiek, waarbij het filosofisch gedachtegoed van
Spinoza en de onderwerpen waarover hij schreef op een prikkelende manier on-
der de aandacht worden gebracht. De ideeën van Spinoza zijn in deze tijd on-
verminderd actueel, omdat ze binnen een samenhangende leer betekenis geven
aan begrippen als waarheid, god, natuur, recht, deugd, vrijheid, rede, blijdschap
en droefheid.
De eerste fase van de manifestatie heeft in mei en juni plaatsgevonden. In de
tweede fase van de manifestatie in september staan de presentatie van een drie-
tal grootschalige autonome werken van Sturtevant (Spinoza in Las Vegas), Nico-
line van Harskamp (Any Other Business, A Scripted Conference, zie bijlage) en
Aernout Mik (A Survey – Shifting Sitting) op het programma. Daarnaast is een
aantal lopende projecten te zien, zoals de Spinoza Mondial Reading Performance
Half-Time van Job Koelewijn.
Meer informatie over de manifestatie en het programma, alsmede video’s van
uitvoeringen en debatten, zijn te vinden op de website van My Name is Spinoza.

Boek van Misrahi in de aanbieding
Het zeer interessante boek van Robert Misrahi, 100 woorden over de Ethica van
Spinoza is afgeprijsd. Het boek is voor € 8,90 te koop bij de Selexyz-
boekhandels (adressen zie www.selexyz.nl).

http://amsterdamsespinozakring.nl/content/blogcategory/37/59/
http://www.spinozamanifestatie.nl/
http://www.selexyz.nl/


Workshop Spinoza - najaarscursus
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. Docent is Frank van Kreuningen. Meer informatie op
onze website > Cursussen > Beginners. U kunt ook hier klikken. Let op de gewij-
zigde methode voor inschrijven.

Cursussen van derden
Dit najaar zijn er veel cursussen over Spinoza en zijn levensbeschouwing:
● Oriëntatiecursus Spinozakring Roosendaal
● Cursussen en lezingen Volksuniversiteit Amsterdam
● Cursussen Instituut voor Filosofie
Meer informatie op onze website > Cursussen > Door derden. U kunt ook hier
klikken.

Nieuw postadres
Onlangs is het postadres van de Amsterdamse Spinoza Kring gewijzigd naar Jo-
denbreestraat 90 (1011 NS) Amsterdam.
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