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Workshop Spinoza - najaarscursus
Dit najaar verzorgt de Amsterdamse Spinoza Kring weer een introductiecursus in
de filosofie van Spinoza. De cursus bestaat uit 5 dinsdagavonden in september -
oktober en wordt gegeven in buurtcentrum De Boomsspijker, Amsterdam. Do-
cent is Frank van Kreuningen. Er is plaats voor 14 deelnemers, maar vol = vol.
Dus meld u snel aan met dit formulier. Meer informatie op onze website > Cur-
sussen > Introductiecursus. U kunt ook hier klikken.

Studiegroepen
Wie de introductiecursus gevolgd heeft, kan aansluitend deelnemen aan een stu-
diegroep die eenmaal per maand bijeenkomt in bibliotheek De Pintohuis aan de
Sint Antoniesbreestraat in Amsterdam. In het cursusjaar 2010-2011 draaien er
drie groepen met drie verschillende thema’s en drie verschillende begeleiders. De
groepen zitten vol, maar instappen in een studiegroep in de loop van het jaar is
wellicht mogelijk na overleg met de begeleider van de studiegroep. Meer infor-
matie op onze website > Cursussen > Studiegroepen. U kunt ook hier klikken.

In de voetsporen van Spinoza - excursie
Op de zondagen 8 en 22 augustus 2010 organiseert Jossi Efrat twee identieke
excursies waarbij enkele plaatsen worden bezocht waar Spinoza ook heeft ver-
bleven. Aan de hand van 17de en 18de eeuwse plaatjes zal men zich een voor-
stelling kunnen maken hoe het er toen uitzag. De deelnemers zullen een aantal
kopieën van deze plaatjes ontvangen. Bezocht worden Amsterdam, Ouderkerk
a/d Amstel, Rijnsburg en Den Haag. Vervoer vindt plaats met eigen auto.
Meer informatie op de weblog van Stan Verdult en op de website van de
Amsterdamse Spinoza Kring.

Spinazie Spinoza op de Kinderparade in Amsterdam
Op maandag 16, woensdag 18 en donderdag 19 augustus speelt Theatergroep
Siberia de jeugdvoorstelling (6+) Spinazie Spinoza op de Kinderparade in het
Martin Luther Kingpark, Amsterdam. Meer informatie op onze website > Nieuws.
U kunt ook hier klikken.

Spinozadag 2010
Op zondag 14 november vindt de Spinozadag 2010 plaats. We vieren dan de
378ste geboortedag van de grote filosoof Baruch de Spinoza. Er wordt volop ge-
werkt aan de voorbereiding van dit jaarlijks terugkerende evenement, maar over
de invulling van het programma kunnen we nog geen definitieve informatie bie-
den. Het thema van de dag is ontleend aan de volgende uitspraak van Spinoza:

http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/206/1/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/16/18/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/blogcategory/15/19/
http://spinoza.blogse.nl/log/in-de-voetsporen-van-spinoza-zondagse-excursies.html
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/252/14/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/253/14/


De menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch
begrijpen.

Zet de datum (14 november 2010) dus vast in uw agenda en houdt onze website
en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. Ook dit jaar zal de Spinozadag
plaatsvinden in Paradiso, Amsterdam.

Meer nieuwsberichten en artikelen
Meer berichten over lezingen, maaltijden en cursussen op internet …
Artikelen over de kabinetsformatie, de oogst van het decennium en meer …

Cursussen door derden
Ook in de zomer en het najaar zijn er weer veel cursussen over Spinoza en zijn
levensbeschouwing, georganiseerd door andere organisaties. Op onze website
kunt u er enkele vinden. Zonder pretentie van volledigheid, noemen wij de vol-
gende:
● Vurige gedachten of vurende neuronen? (16 - 20 augustus 2010)
● Filosofiecursus in de Languedoc (22 - 28 augustus 2010)
● Filosofiecursus in Almere (7 september - 12 oktober 2010)
● Cursussen van het Instituut voor Filosofie (v.a. september 2010)
Meer informatie op onze website > Cursussen > Door derden. U kunt ook hier
klikken.

Spinozawandeling – op aanvraag
Loop met een deskundige gids van Mee in Mokum de Spinozawandeling. U komt
langs tastbare herinneringen aan de 17e eeuwse vrijdenkers in Amsterdam.
Treedt eens letterlijk in de voetsporen van Spinoza en zijn vrienden: de vrijden-
kers, de vrijzinnige Christenen, de academici, de Amsterdamse kunstenaars.
De wandeling wordt op verzoek aangeboden. Kosten € 5 per persoon. U kunt zich
opgeven via de website van Mee in Mokum.

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