
met dank aan

Filosofisch Café Hoogeveen

                                       
Het eerste filosofisch café van Drenthe is een feit. Hoogeveen heeft de 

primeur.

 Filosofische avonden, met lezingen en inleidingen, vinden plaats in de 
ambiance van een cafe.

Bekende filosofen dagen u uit om te ontdekken hoe u zelf over zaken 
denkt. U krijgt volop de gelegenheid  over uw ideeën met de andere 

bezoekers van gedachten te wisselen.

Zo wordt het denken verder gestimuleerd en dat houdt de geest scherp.

 Het thema van de eerste cyclus is “Het goede Leven”. Vanuit de 
denkwereld van diverse filosofische stromingen zal dit idee worden 

belicht.

We starten met de blik op China. 2008 is het jaar van de Olympische 
Spelen  in Beijing. 

Het is ook het jaar van de grote  GO-CHINA tentoonstellingen in Assen 
en Groningen.

 

Bovendien  bieden we een vervolgcursus: “Inleiding in de Filosofie” 
vanaf 22 januari 2008.

 Voor meer informatie: Jenneke Huls 0528-264658

 

 
Het Filosofisch café  Hoogeveen:

Jenneke Huls, Roty van Buuren, Elze Honders, Alex van der Haar

e-mail: filosofischcafehoogeveen@gmail.com

Filosofisch Café

Hoogeveen

Steeds op zoek naar “De Waarheid”



 26 februari.

 Dr.A.Prosman, predikant te Hoogeveen.
“Twee wegen” : Nihilisme of geloof. 
 NIETZSCHES kritiek op het christelijk geloof

 
 25 maart.

Ds. J. Knol, predikant te Smilde.
SPINOZA volgens wie alles draait om GOD, de Natuur 
die in alle dingen is en waaruit alle dingen voortkomen

 29 april.

 Drs. P. G. Bolhuis, filosofe te Groningen.
“Het goede leven bij de GRIEKEN en ROMEINEN”
 In hoeverre lijken onze dilemma’s op die van  
 HEDONISTEN en STOÏCIJNEN

 27 mei.

Dr. Jan Keij, filosoof te Ruinen.
Aan de hand van genieten en lijden, morele gevoeligheid, maakt LEVINAS 
duidelijk hoe de meest uitnemende van alle deugden 
- verantwoordelijkheid - mogelijk wordt.
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www.hartstochtinhoogeveen.nl

Iedere  LAATSTE DINSDAG  van de maand in “ De hArtfactory ” .
Kaaplaantje 2,  Hoogeveen. Naast DE HEMA.
Aanvang 19.30 uur. Toegangsprijs € 6,-

 29 januari.
 
 Dr. Karel van der Leeuw;
 Gastdocent Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
”Het goede leven”  volgens het CONFUCIANISME en de daaraan 
 geheel tegengestelde visie : het TAOÏSME.

 


