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Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over een interessant filosofisch initiatief
waarbij het Libbrechtgenootschap betrokken is.

"In de wereld zijn"
Mondiale filosofische eenheid in verscheidenheid?
Hoe rijmen we de lappendeken van filosofische systemen met elkaar?
Het Libbrechtgenootschap werd door Camelot
Vlaanderen uitgenodigd om samen meer ‘Filosofie
zonder grenzen’ in de wereld te brengen. Geïnspireerd
en aangevuurd door het gedachtegoed van Ulrich
Libbrecht bracht voorzitter Daniël Crabeels rector
Caroline Pauwels en Els Janssens hierrond samen.
Deze boeiende ontmoeting resulteerde in de organisatie van een filosofiedag rond
‘In de wereld zijn’ op 14 september 2019 in Oostende.
U bent hierop van harte uitgenodigd. In de folder vindt u de nodige informatie over
wat, waar, wanneer en wie.

"Moeten wij naar een wereldfilosofie streven, die alle bestaande filosofieën omvat?
Evenmin als wij naar een eenheidsbloem streven die de kenmerken van alle
bloemen in zich draagt, daarbij de bonte diversiteit van het paradijs opheffend,
moeten wij de rijke verscheidenheid van de wereldbeelden tot een kale vlakte van
abstracties reduceren.
Maar wat ik wel moet doen, is de ‘taal’ van de andere leren begrijpen, de
andersheid van zijn wereldbeeld aanvaarden. Om daarin te slagen moet ik echter
een lingua franca ontwikkelen, zodat onze samenzang niet tot dissonantie ontaardt."
Ulrich Libbrecht
Drakenaders van mijn landschap. Wat ik van het Oosten leerde. blz. 69

Programma van 14 september 2019
9.30 uur - 12.30 uur
1. Ochtendlezing door Els Janssens
Het ‘in de wereld zijn’ vraagt een hart dat uitgaat naar al wat
leeft, een gegrepen zijn door het kosmische mysterie waar we
deel van uitmaken en een rationeel inzicht dat wars van
eigenbelang zoekt naar adequate oplossingen. De mens heeft
op verschillende plekken in de wereld en in verschillende tijden
een wijsheid ontwikkeld die dreigt verloren te gaan in de
informatieovervloed van iedere dag. We gaan op zoek naar die
essentiële inzichten die ons terug doen thuiskomen in de
wereld.
De spreker gaat hierbij uit van het Comparatief Model van Ulrich
Libbrecht.

2. Facultatief wordt een lunch aangeboden in het
Thermae Palace [€ 35]
14.00 uur - 17.00 uur
3. Namiddaglezing door Prof. Marc Van den Bossche
en VUB-rector Caroline Pauwels
Met het denken van Martin Heidegger als rode draad probeert
Marc Van den Bossche de complexiteit van ons in-de-wereldzijn recht te doen. Wij zijn niet alleen maar rationeel, we zijn ook
lijfelijk en emotioneel. We worden ‘gepakt’ door stemmingen. En
we zijn geen ‘ik’ dat vanuit zichzelf betekenis geeft aan de
wereld rondom ons. We zijn altijd een ik met anderen.
Als derde lezing komt rector Caroline Pauwels, onder
voorbehoud van haar ziekte, ons meer specifiek onderhouden
over Hannah Arendt.
Zij of Marc Van den Bossche brengt Martin Heidegger en Hannah Arendt samen en illustreert
hun denken met voorbeelden uit de actualiteit.
Deze drie lezingen vormen een geheel, zodat enkel kan ingeschreven worden op het
geheel.

Praktisch
Koningin Astridlaan 7 8400 Oostende
Zaterdag 14/09/2019: 9u30-12u30 & 14u00-17u00.
Kostprijs voor de volledige dag €30,00.
Inschrijven via het inschrijvingsformulier of mail naar: info@camelotvlaanderen.be.
Uw mail of bevestigingsmail geldt als inschrijving. Het aantal plaatsen is beperkt.
Over te schrijven op rekening BE61 7350 5298 4317 van VZW CAMELOT-VLAANDEREN.
Bijkomende informatie vindt u op de website van Camelot Vlaanderen.

"Comparatieve filosofie is geen doel op zichzelf en geen vrijblijvend academische
vertier, het is niets meer dan een voorstadium tot een nieuwe filosofie."
Ulrich Libbrecht, Filosofie zonder grenzen. blz. 28
Hier kan je je gegevens inzien en wijzigen.
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: afmelden
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