Filmgroep
Filosofisch Café Zwolle
Najaar 2018

In de filmgroep bespreken wij in vijf avonden een aantal filosofische thema's aan de hand van films. Van de
deelnemers wordt verwacht dat zij de films van tevoren hebben gekeken.
Van iedere film zijn twee exemplaren op dvd beschikbaar in de groep, maar deelnemers kunnen ook via internet,
videotheek, bibliotheek, Netflix 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. Tevens kiezen zij 2 filmfragmenten uit die getoond worden op de avond zelf.
De avonden worden bij toerbeurt gehouden in het huis bij één van de deelnemers. Voor deelname aan deze
filmgroep wordt tien euro gevraagd. 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 koffie/thee. Organisatoren zijn Riny Riezebos en Gerard Jan Mijnheer.
Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór
24 september a.s. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van de
begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.
1.

Eerste bijeenkomst: woensdag 10 oktober 2018
Locatie: Huisadres van Riny Riezebos, Molenweg 17, Zwolle, 06-12093596
Kennismaking, taakverdeling, verdeling van de bijeenkomsten op locaties
Bespreking: Introductie filmprogramma en discussie over de Netflix aflevering van de serie Black Mirror,
aflevering ‘Nosedive’ (seizoen 3, aflevering 1). Netflix is de 1e maand gratis, als u het niet heeft kunt u dit
eenvoudig dus bekijken. Thema voor de bespreking is: hoe sociaal is social media?

2.

Tweede bijeenkomst: woensdag 24 oktober 2018
Locatie: ................................
Voorbereiding: ....................................
Bespreking van de film: Karakter (1997)
Thema: Is karakterverandering mogelijk of is het al bepaald door je familie-achtergrond?

3.

Derde bijeenkomst: woensdag 7 november 2018
Locatie: .............................
Voorbereiding: ..............................
Bespreking van de film: Eternal Sunshine of the spotless mind (2004)
Thema: Wat zijn herinneringen? En hoe kostbaar zijn ze?

4.

Vierde bijeenkomst: woensdag 28 november 2018
Locatie: ..........................
Voorbereiding: ..........................
Bespreking van de film: Persona (Maskers) (1966)
Thema: Is stilte ook communicatie?

5.

Vijfde bijeenkomst: woensdag 12 december 2018
Locatie: ..........................
Voorbereiding: ..........................
Kijken en bespreken van de film: Waking life (2001) of In the bedroom (2001) Keuze aan filmgroep.
Thema: nog te bepalen door filmgroep.

