Basisopleiding Humanistische filosofie jaargang 2012 / 2013

Programmaoverzicht

Weekend 5 Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013

Postulaten: Redelijkheid en toevallig
Zaterdag
9.45 uur

Aankomst

10.30 uur

Introductie en inleiding: het denken van Van Praag en de postulaten
redelijk en toevallig (Martijn Rozing)

11.30 uur

Koffiepauze

11.45 uur

Lezing Joep Dohmen De noodzaak van humanistische ethiek in deze tijd

12.30 uur

Lunch

14.00 uur

Vervolg Lezing Joep Dohmen Over Bildung; Foucault, Bieri en Taylor
Gevolgd door gesprek met de spreker.

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

Inleiding Martijn Rozing Zin in een toevallige wereld; over de omgang met
het tragische en onbeheersbare

17.00 uur

Aperitief

18.00 uur

Diner

19.30 uur

Koffie

20.00 uur

Avondprogramma olv Martijn Rozing Op zoek naar een eigen wereldbeeld…

22.00 uur

Welkom aan de bar
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Zondag
9.30 uur

Inleiding Jan Bransen Denken als activiteit en deugd

10.45 uur

Koffiepauze

11.00 uur

Uitwisseling en gesprek (Jan Bransen en Martijn Rozing)

12:10 uur

Recapitulatie weekend door Martijn Rozing

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Vragenuur en essayopdracht ikv basisopleiding, olv Martijn Rozing)

14:30 uur

Einde

Informatie over de sprekers:
Joep Dohmen (1949) studeerde filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in
1994 op het proefschrift Nietzsche over de menselijke natuur. Joep Dohmen is sinds
1996 als docent/onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. In 1992
was hij medeoprichter van Filosofie Magazine. Als ethicus concentreert hij zich op
levenskunst, morele educatie en de kunst van het ouder worden. Van zijn hand
verschenen o.a. 'Tegen de onverschilligheid' (2007), 'Over levenskunst' (2008), 'Brief
aan een middelmatige man' (2010).
Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. In 2010 schreef hij het boek Word zelf filosoof (2010), en
een maand geleden verscheen zijn boek Laat je niets wijsmaken, een pleidooi voor gezond
verstand (Klement).
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