Filmgroep
Filosofisch Café Zwolle
Najaar 2019
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. het lezen van de filosofische
reflectie bij de film, vragen, stellingen ten behoeve van 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. Jan Ebskamp heeft
voor iedere film een filosofische reflectie van 2 A-4 's gemaakt ter voorbereiding van de discussie.
Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór
16 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 16 oktober 2019
Locatie: Huisadres van
Kennismaking, taakverdeling, verdeling van de bijeenkomsten op locaties.
Introductie filmprogramma en discussie over aflevering 8 van de Filosofiereeks van filosoof Stefaan Van
Brabandt en regisseur Bram Van Splunteren, uitgezonden op Canvas: Het Voordeel van de Twijfel - Sociale
Rechtvaardigheid (https://youtu.be/NHZ5MmDR5O0).
Een korte documentaire waarin een aantal levensbeschouwelijke onderwerpen, zoals het basisinkomen aan
de orde wordt gesteld, en aanleiding geven tot discussie.
Thema voor de bespreking is: Sociale Rechtvaardigheid. Iedereen kan zelf een onderwerp kiezen.

2.

Tweede bijeenkomst: woensdag 30 oktober 2019
Locatie: ................................
Voorbereiding door: ....................................
Bespreking van de film: Last Samurai. Thema: Japanse Cultuur (Oost West)
Thema: De confrontatie met een andere cultuur roept vraag op: Waar wil jij je leven voor inzetten?

3.

Derde bijeenkomst: woensdag 13 november 2019
Locatie: .............................
Voorbereiding door: ..............................
Bespreking van de film: It’s a wonderful life (zwartwitfilm)
Thema: Wat maakt het leven Wunderful?: leuke dingen doen, betekenis geven aan activiteiten of een
goede deugdzame persoon worden?

4.

Vierde bijeenkomst: woensdag 27 november 2019
Locatie: ..........................
Voorbereiding door: ..........................
Bespreking van de film: Fight club
Thema: Welke rol speelt onze lichamelijke presentatie (foto's, Facebook, Snapchat, kleding, Tinder, sport,
tatoo's) in het zoeken van een goed leven?

5.

Vijfde bijeenkomst: woensdag 11 december 2019
Locatie: ..........................
Voorbereiding door: ..........................
Bespreken van de film: The Social Network (Mark Zuckerberg)
Thema: Welke rol spelen social media, waaronder Facebook, in het zoeken van een goed leven? Hoe komen
wij daarin tot een verantwoorde beslissing?

