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30-jarig bestaan van de comparatieve school

In 1989 richtte Ulrich Libbrecht samen met een groep enthousiaste vrijwilligers de School voor
Comparatieve Filosofie Antwerpen op. Nog steeds is deze school een vaste waarde in het
Nederlandstalig filosofische landschap. Maandelijk inspireert zij 150 à 200 cursisten met
interessante cursussen over niet-westerse, westerse en comparatieve filosofie.
Op 7 september vieren zij hun 30-jarig bestaan met de toneelvoorstelling Socrates door Bruno
Vanden Broecke. U bent hiertoe van harte uitgenodigd.
Informatie en inschrijving: https://comparatievefilosofie.be/product/scfa-viert-30-jaar/
De toespraak die Ulrich Libbrecht hield na 10 jaar SCFA vindt u hier.

In de wereld zijn
Op 14 september organiseert Camelot Vlaanderen samen
met het Libbrechtgenootschap een filosofiedag over In de
wereld zijn. Ulrich Libbrecht, Martin Heidegger en Hannah
Arendt zullen hier centraal staan.
Informatie en inschrijving:
camelotvlaanderen.be/indewereldzijn/

Met het Libbrechtgenootschap op pad
Op 22 september organiseert het Libbrechtgenootschap drie
themawandelingen. U kan kiezen voor natuur, muziek of
filosofie.
Informatie en inschrijving:
www.libbrechtgenootschap.org/wandeling-22-september2019/

Vind hier de wandelfolder

Is al wonder
Onzichtbaar werk ik.
Onhoorbaar leef ik.
Niemand vermoedt Mij.

Iets begint, beweegt zich
aan de overkant,
aan de oever der fijne zinnen.

Die niet zien worden ziende.
Die niet horen worden horend.
Die niet voelen worden voelend.
De kracht doet gloeien
al ziet men geen vlammen.
Het wonder is al wonder.
Bloemen mogen uit kelken bloeien,
aan hen werd Geest gegeven.
Het wonder is al wonder.
Onzichtbaar werkt het.
Onhoorbaar leeft het.
Niemand vermoedt het

gevend Mij.
Het wonder.
Is al wonder.

Eugeen Vanderschueren

Hier kan je je gegevens inzien en wijzigen.
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: afmelden

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@libbrechtgenootschap.org toe aan uw adresboek.

