Filmavond Filosofisch Café Zwolle:
LOCATIE: FRATERHUIS

Film: Down to Earth
dinsdag 12 december 2017
aanvang inleiding 17.30 uur (film start 17.45 uur)
De documentaire ‘Down to Earth’ geeft geen antwoorden maar wil inspireren om een antwoord te vinden
op de vraag: Welke wereld willen wij voor onze kinderen? Zij nodigt uit tot nadenken en discussie. De film
is aan de onderhandelaars voorafgaand aan de Klimaatconferentie in Parijs 2015 getoond.
‘Down to Earth’ is een wake-upcall zowel privé als professioneel. Dat is de reden dat wij als Filosofisch Café
Zwolle deze film voor een breder publiek toegankelijk willen maken.
Down to Earth
De reisdocumentaire ‘Down to Earth’ trekt al maandenlang mensen naar de bioscoop. Het is een
roadmovie over een gezin dat op verschillende continenten gesprekken voert met ‘wisdom keepers’, een
soort filosofen, maar niet vanuit de academische wereld maar vanuit de centrale plaats die zij binnen hun
gemeenschap innemen onder andere sjamanen, stamoudsten.
Bedrijfseconoom Rolf Winters en zijn vrouw kunstenares Renate Heinen, hadden een geslaagd
maatschappelijk bestaan, maar toch bleven zij met de vraag zitten: ‘Is dit het nu waar het in het leven op
deze planeet om draait? Welke maatschappij willen wij achterlaten aan onze kinderen?’ Zij zijn hun reis
begonnen vanuit een spirituele onvrede met hun riante bestaan. Met hun drie kinderen zijn zij zes jaar
geleden hun reis begonnen. De film toont veel gesprekken die zij hebben gevoerd met de ‘wisdom
keepers’. Die vertellen over hun angsten, hun gelukservaringen, over hun mens- en maatschappijvisie.
De film bekritiseert de consumptiemaatschappij en is een ode aan de natuur. De thema's sluiten nauw aan
bij de zorgen die mensen hebben over de aarde met betrekking tot klimaatproblemen. De ‘wisdom
keepers’ laten zien dat verandering alleen bij jezelf kan beginnen. Wachten op politieke leiders of het
systeem heeft geen zin. Die zijn onderdeel van het probleem.

Plaats/datum/tijd:
12 december 2017 om 17.30 uur in het Fraterhuis Zwolle, voorafgegaan door een korte inleiding. Start film
ongeveer 17.45 uur. De film is 19.15 uur afgelopen. Daarna is er gelegenheid om na te praten.
Voorafgaand aan de film is er in Café Foyé (Odeon) gelegenheid om wat te eten.
Reserveren/toegangsprijs:
Omdat de zaal een beperkt aantal plaatsen heeft en wij grote belangstelling verwachten, is het raadzaam
van tevoren een plek te reserveren. Dat voorkomt teleurstelling op de avond zelf.
De toegangsprijs is 6,50 euro, te betalen op de avond zelf voorafgaand aan de vertoning van de film.
U kunt zich opgeven via de mail onder vermelding van naam en/of namen bij Gerard Jan Mijnheer:
gerard_jan@live.nl. Vermeld s.v.p. als onderwerp: Down to Earth

