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‘Zin in Filosofie’ — een workshopscyclus rond de speelse
dialoogtafel met ‘De Wereld van De Wachter’
In het komende seizoen is er tussen de bijeenkomsten van ‘Het boeddha
fenomeen’ door een extra filosofieprogramma – ook maandelijks op een
maandagmiddag. De precieze data worden nog nader bekend gemaakt.
Dit programma bestaat uit een workshopcyclus rond de dialoogtafel ‘Wat is
de kwestie?-Wat is de questie!’ aan de hand van het boek ‘De Wereld van
De Wachter’, door Dirk De Wachter uitgegeven bij Lannoo Campus in 2016.

Werkwijze van de workshopscyclus ‘De Wereld van De
Wachter’
Iedere bijeenkomst wijden we aan een thema uit het boek, zoals stilte,
lichaam, tijd, zin, kunst.
De workshop rond de dialoogtafel zal zo zijn ingericht dat iedere deelnemer
het thema dat die middag aan de orde is verbindt met een eigen vraag, associatie, of
herinnering.
Vervolgens gaan we in twee dialoogronden het thema vanuit een filosofische wegwijzer —
een citaat of een interpretatie of inspiratie uit het betreffende hoofdstuk uit het boek —
en vanuit een mythische wegwijzer — aan de hand van een symboliek en spelkaarten op de
dialoogtafel — bevragen en verrijken.
Ten slotte blikken we in de laatste ronde terug op de dialoog wat
deze heeft opgeleverd voor ons begrip van het thema.
Steeds kiest iedere deelnemer voor de eerste 2 ronden van de
dialoog een citaat uit het boek en een symbolisch voorwerp voor
de eigen vraag, associatie, probleem bij het thema dat op de
betreffende bijeenkomst aan de orde is.
Je kunt zowel zelf een voorwerp van huis meenemen of er een
kiezen van de speelse dialoogtafel.

Praktisch
Voor dit facultatieve programma kunnen deelnemers van de
Weesper Filosofiekring zich voor een vriendentarief inschrijven.
Leiding: Dr. Heidi S.C.A. Muijen
Deelname: De stichting Quest for wisdom foundation sponsort
deze activiteit. Daarom geldt voor deelnemers aan de Weesper
Filosofiekring een vrijwillige bijdrage, die in “De Quest for wisdom
Uil” gedoneerd kan worden.
Locatie: Een locatie in Weesp, vraag meer info
Data: op maandagmiddagen. Najaar: 2, 16 okt; 6, 20 nov; 4 dec.
Tijden: steeds van 15.30 tot 18.00 uur
Aanmelden bij info@questforwisdom.org
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over het thema: God?
over het thema: Stil?
over thema: Totaal?
over het thema: Klein?
over het thema: Zin?
over het thema: Economie?
over het thema: Vlucht?
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thema: Tijd?
thema: Moeten?
thema: Jeugd?
thema: Virtueel?
thema: Lichaam?
thema: Kunst?
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