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Interview met Theo Loevendie
Op onze website is een kort interview met Theo Loevendie te zien, dat onlangs in
opdracht van de Amsterdamse Spinoza Kring is opgenomen. Loevendie vertelt
over zijn drijfveren om een opera over Spinoza te componeren en over de afwe-
gingen die hij daarbij maakt. Op de achtergrond zijn klanken van de compositie
te horen. Het interview is te vinden op onze website > Nieuws. U kunt ook hier
klikken.

Loevendie 80
Als u wilt kennismaken met de muziek van Loevendie, dan biedt Asko|Schönberg
u daarvoor de perfecte gelegenheid. Ter gelegenheid van Loevendie's 80ste ver-
jaardag geeft het Asko|Schönberg een concert met een overzicht van het oeuvre
van Loevendie. Op 23 (Amsterdam), 24 (Arnhem) en 25 september (Leiden)
brengt het ensemble een concert met vier werken van Loevendie: Laps, Six Tur-
kisch folk poems, The Liberator en De dag- en nachtegaal. Meer informatie op
onze website > Nieuws. U kunt ook hier klikken.

Workshop Spinoza
Tweemaal per jaar verzorgt de Amsterdamse Spinoza Kring een introductiecursus
over Spinoza. De belangstelling voor de najaarscursus was zo overweldigend dat
we besloten hebben een tweede cursus in november op te zetten. Maar ook deze
groep is al helemaal volgeboekt. De volgende gelegenheid om deel te nemen zal
in het voorjaar van 2011 zijn. Als u interesse heeft, moet u onze website en
nieuwsbrieven in de gaten houden.

Activiteiten van derden
Op de nieuwspagina van onze site zijn weer verschillende belangwekkende con-
gressen, symposia, lezingen, cursussen en dergelijke van derden te vinden.

Spinozawandeling – op aanvraag
Loop met een deskundige gids van Mee in Mokum de Spinozawandeling. U komt
langs tastbare herinneringen aan de 17de 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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