Filmgroep
Filosofisch Café Zwolle
Najaar 2017

In de filmgroep bespreken wij in vijf avonden een aantal filosofische thema's aan de hand van films. In de reader
bij deze films worden deze thema's verder uitgewerkt. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de films van
tevoren hebben gezien en dat zij de betreffende tekst in de reader hebben gelezen. Van iedere film zijn twee
exemplaren op dvd beschikbaar in de groep, maar deelnemers kunnen ook via internet, videotheek, bibliotheek
etc. deze films bekijken.
Op de eerste avond wordt nader kennis gemaakt met elkaar en worden de taken onderling verdeeld. Het is de
bedoeling dat bij toerbeurt een paar deelnemers de avond voorbereiden d.w.z. dat zij een korte samenvatting van
de film geven en dat zij suggesties doen voor bespreking van het thema d.m.v. vragen, stellingen in de discussie in
de groep. De avonden worden bij toerbeurt gehouden in het huis bij één van de deelnemers. Voor deelname aan
deze filmgroep wordt tien euro gevraagd, de digitale reader ontvangt iedere deelnemer gratis. Die 10 euro wordt
besteed aan de aanschaf van de films op dvd.
Het programma op onderstaande avonden begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is
iedereen welkom voor kop koffie/thee.
1.

Eerste bijeenkomst: maandag 9 oktober 2017
Locatie: huisadres van Jan Ebskamp, Oude Almeloseweg 12, Zwolle
Kennismaking, taakverdeling, verdeling van de bijeenkomsten op locaties
Bespreking: Introductie filmprogramma en discussie over het tv-programma ‘What’s the right thing to do?’
van zondagavond 23 juli jl. Zie ‘Uitzending gemist’ over: morele dilemma's bij Kunstmatige
intelligentie/robotisering o.l.v. Michael Sandel

2.

Tweede bijeenkomst: maandag 23 oktober 2017
Locatie: ................................
Voorbereiding: ....................................
Bespreking van de film: Groundhog Day (1993)
Thema: Hoe doorbreek je de dagelijkse sleur in het leven, wanneer kom je echt tot leven?

3.

Derde bijeenkomst: maandag 6 november 2017
Locatie: .............................
Voorbereiding: ..............................
Bespreking van de film: Rashomon (1950)
Thema: Wat is waarheid, wat is nepnieuws?

4.

Vierde bijeenkomst: maandag 27 november 2017
Locatie: ..........................
Voorbereiding: ..........................
Bespreking van de film: Le tout Nouveau Testament (2016)
Thema: ‘Wat doet een volgeling(leerling) van Jezus?‘

5.

Vijfde bijeenkomst: dinsdag 12 december 2017 in het Fraterhuis
Locatie: Fraterhuis
Voorbereiding: ..................................
Kijken en bespreken van de film: Down to Earth (2016)
Thema: een pleidooi voor duurzaamheid en tegen het overdreven consumentisme van onze samenleving

