
Nieuwsbrief Amsterdamse Spinoza Kring
31 januari 2011

Workshop Spinoza najaar 2011
De Amsterdamse Spinoza Kring organiseert sinds enkele jaren een introductie-
cursus in de filosofie van Spinoza. Dit jaar geven wij de workshop alleen in het
najaar, maar dan wel in twee groepen. De eerste groep in september-oktober
2011, de tweede in november 2011 (5 opeenvolgende avonden). Het maximum
aantal deelnemers is 12 personen. De kosten bedragen € 35. U kunt zich aan-
melden via onze website.

Meer informatie op onze website > Cursussen > Introductiecursus. U kunt ook
hier klikken.

Teksten en foto’s Spinozadag 2010
Sinds enige tijd zijn de teksten van de lezingen van de Spinozadag 2010 op onze
website te vinden. Daar kunt u ook nog eens terugkijken naar de foto’s die van
de dag gemaakt zijn.

Zie www.spinozadag.nl

Verslag cursusweek VHS 2010
Jan de Koning heeft weer een uitvoerig verslag gemaakt van de Spinoza cursus-
week 2010 van Vereniging Het Spinozahuis (De receptie van Spinoza. Voor en
tegen in de loop der tijden). Dit verslag zal binnenkort verschijnen in boekvorm.
Het boekje telt 204 pagina's en kost € 14 inclusief verzendkosten. Bestellingen
dienen vooraf gedaan te worden. Bestelling én betaling dienen uiterlijk vrijdag 4
februari binnen te zijn.

Meer informatie op onze website > Nieuws. U kunt ook hier klikken.

Restauratie Spinozahuisje Rijnsburg
De Vereniging Het Spinozahuis restaureert het Spinozahuisje in Rijnsburg. Het
hele huisje zal worden ingericht als museum. Voor de herinrichting komt de Ver-
eniging echter nog financiële middelen te kort. Iedereen die het Spinozahuisje
een warm hart toedraagt, is vanzelfsprekend uitgenodigd om een bijdrage te le-
veren aan het restauratiefonds.

Meer informatie op onze website > Nieuws. U kunt ook hier klikken.

http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/317/18/
http://www.spinozadag.nl/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/328/14/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/323/14/


Spinoza. Theologie als uitgangspunt van secularisering
Zaterdag 5 februari 2011
Cultuurcentrum, Hasselt (B)

Het Cultuurcentrum Hasselt (België) organiseert in samenwerking met Amarant
een studiedag over het pantheïstische en liberale denken van Spinoza. Docent is
Stefan Joosten.
De studiedag wordt ook in andere plaatsen in België gegeven.

Meer informatie op onze website > Cursussen > Door derden. U kunt ook hier
klikken.
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