Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:
LET OP: NIEUWE LOCATIE STADKAMER ZEVEN ALLEETJES 1A

De filosofie van de interculturele dialoog
maandag 16 oktober 2017
aanvang 19.45 uur Biebcafé Zwolle
met spreker Renate Schepen
Als wij spreken over ‘de Filosofie’, dan hebben we het veelal over de Westerse filosofie, zoals zij begon met
Plato en Aristoteles.
Echter, zij leefden en werkten in Griekenland. Waar hadden zij hun bronnen? Zeker niet in het Westen. Volgens
de Duitse filosoof Heinz Kimmerle juist niet het Westen maar in het Oosten, onder andere Egypte.
In een tijd van toenemende Globalisering met ook veel dreiging van extremistische activiteiten is het van belang
dat we de dialoog aangaan met andere culturen. Openstaan voor het wellicht ‘anders denken’ en bereid zijn van
elkaar te leren. Filosofie is in iedere cultuur aanwezig. Via de dialoog kunnen we wellicht de verhouding tussen
deze culturen opnieuw bepalen. Een gesprek is echter geen wondermiddel, hoe gaan we deze dialoog
vormgeven? Hoe kunnen we voorkomen dat een dialoog strandt in onbegrip en strijd?
Iemand die ons hier bij uitstek iets over kan vertellen is Renate Schepen. Ze is filosoof en dialoogtrainer. Ook
studeerde ze in Ghana en in Uruguay. Ze is momenteel bezig met promotieonderzoek aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht bij Globalisering- en Dialoogstudies.
Samen met Heinz Kimmerle schreef ze het boekje: Filosofie van het verstaan, in dialoogvorm. Ze werden daarbij
mede geïnspireerd door de Duitse filosoof Hans Georg Gadamer (1900-2002), van wie onder andere de
uitspraak is: ‘In een dialoog leer je niet alleen veel over de ander, maar ook over jezelf’.
Kortom, een actueel thema, hierbij ook gelet op bijvoorbeeld ‘De zwarte Pietendiscussie’, die ongetwijfeld over
een maand weer komt….
Plaats thema avond: Let op: nieuwe locatie van 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 najaar 2017: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
dinsdag 9 oktober start Filmgroep
maandag 16 oktober: Renate Schepen, De filosofie van de
interculturele dialoog
30 oktober: Socratische gesprek, thema wordt nog bekend gemaakt

maandag 20 november: Babs van den Bergh, Hoe verhoud je
je tot de dood?
27 november: Socratische gesprek,thema wordt nog bekend gemaakt

