Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Filosofie en literatuur
Over het belang van waarheid en verbeelding
maandag 19 maart 2018
aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle
met spreker Jannah Loontjens
Onlangs verscheen de roman ‘Wie weet’ van Jannah Loontjens. Het is een geëngageerd boek dat zich
afspeelt in Amsterdam, op de dag van de aanslag op Charlie Hebdo. Acht personages vertellen, er ontspint
zich een sociaal drama tussen deze personages, dit alles tegen de achtergrond van de wereldpolitiek.
Het boek is een roman, een fictief verhaal, toch behandelt het een realistische werkelijkheid.
In het boek dat Jannah Loontjens hiervoor schreef, getiteld ‘Roaring Nineties’, verweefde zij autobiografie
met filosofie. Dit boek werd tot non-fictie gerekend, aangezien het gedeeltelijk over haar eigen leven ging.
Toch, vindt Loontjens, kan zij in fictie vaak openhartiger zijn, eerlijker misschien wel.
Hoe verhouden de verschillende genres van schrijven zich tot waarheid? Wat voor rol speelt verbeelding bij
ons begrip van de werkelijkheid? En wat voor verschillende vormen van waarheid zijn hier eigenlijk in het
spel? Deze vragen zal Jannah Loontjens in haar lezing onderzoeken, zowel in de rol van literair schrijver,
alsook als filosoof.
Na de inleiding en de pauze is er tot 22.00 uur gelegenheid tot discussie.
De bar is, om met elkaar na te praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur.
Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding (tot 22.00 uur). De inleiding duurt ongeveer een uur,
daarna is er een korte pauze en na de pauze is er discussie.
De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor
bezoekers die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa.
Programma FCZ voorjaar 2018: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 19 maart: Jannah Loontjes, Filosofie en
maandag 23 april: Constant Hoogenbosch, Film en
literatuur; Over het belang van waarheid en
filosofie; Verbeelding aan de macht
verbeelding
maandag 14 mei: Socratisch Gesprek
maandag 26 maart: Socratisch Gesprek

