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VU-Kamerkoor zingt Harmony of the Spheres
Het VU-Kamerkoor zingt Harmony of the Spheres van de Nederlandse componist
Joep Franssens op 13 mei in de Pieterskerk in Utrecht en op 14 mei in de Noor-
derkerk in Amsterdam. De integrale uitvoering van het stuk is een première bin-
nen de amateurkoren.
De teksten van Harmony of the Spheres zijn afkomstig uit de Ethica van Spinoza.
De ideeën van Spinoza zijn ook vandaag de dag nog steeds actueel en filosoof
René van Woudenberg zal voorafgaande aan het concert het publiek wat meer
achtergrondinformatie geven.

Abonnees van deze nieuwsbrief krijgen korting op de toegangsprijs en betalen
slechts € 10.

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

Spinozadag 20 november 2011
De Amsterdamse Spinoza Kring organiseert ieder jaar de Spinozadag, een mid-
dag met lezingen en discussie ter nagedachtenis aan de grootste Nederlandse
filosoof, Baruch de Spinoza. Dit jaar zal de Spinozadag plaatsvinden op zondag-
middag 20 november 2011 in Paradiso, Amsterdam. Het thema van de dag is “Er
is geen vrije wil”. We willen met name onderzoeken welke implicaties deze stel-
ling heeft voor het recht en de rechtspraktijk.
Noteert u vast de datum in uw agenda. Het programma en de deelnemers zullen
wij later bekendmaken.

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 (september-oktober en november, 5 op-
eenvolgende avonden). In beide groepen zijn nog maar enkele plaatsen beschik-
baar. De kosten bedragen € 35. U kunt zich aanmelden via onze website.

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

Cursussen van derden
In de zomer worden altijd veel cursussen verzorgd, soms in het buitenland. Op
onze website kunt u er enkele vinden.

Zie onze website > Cursussen > Door derden. U kunt ook hier klikken.

http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/360/14/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/317/18/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/blogcategory/22/43/


Trouw-dossier De dood van de vrije wil
Neurologen hebben de vrije wil dood verklaard. In een serie artikelen heeft
Trouw de mogelijke gevolgen hiervan onderzocht. De artikelen verschenen in de
periode oktober 2010-maart 2011. Op onze website zijn links naar deze artikelen
overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Zie onze website > Literatuur > Artikelen en lezingen. U kunt ook hier klikken.

Artikelen Clare Carlisle in The Guardian
De Engelse filosofiedocent Clare Carlisle heeft in The Guardian een serie van acht
heldere en compacte artikelen geschreven over Spinoza en zijn filosofie. De arti-
kelen verschenen in de periode februari-maart 2011. Op onze website zijn links
naar deze artikelen overzichtelijk bij elkaar geplaatst.

Zie onze website > Literatuur > Artikelen en lezingen. U kunt ook hier klikken.

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

Amsterdamse Spinoza Kring • Jodenbreestraat 90 (1011 NS) Amsterdam • 020-772.15.55 •
info@amsterdamsespinozakring.nl

http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/368/54/
http://amsterdamsespinozakring.nl/content/view/367/54/

