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Online programma speciale editie voorjaar 2021

In het voorjaar 2021 bieden we twee online lezingenreeksen aan: ‘Ontmoetingen’ en ‘Middeleeuws denken’.
Alle lezingen gaan door op een zaterdag.
Per cursusdag worden telkens 2 lezingen georganiseerd.

Ontmoetingen: 9.30 u - 11.30 u (of 12.30 u indien twee sprekers)
Middeleeuws denken: 14.00 u - 16.00 u (of 17.00 u indien twee sprekers)
Tijdens de middagpauze van 13.00 u tot 13.45 u wordt een online meditatiesessie aangeboden met Bert Caekelbergh.

Vooraf aanmelden en online betalen is noodzakelijk en doet u per lezing en per persoon.
€ 10 per lezing. UA studenten en UA personeel gratis
Opgelet: Aanmeldingen voor het oorspronkelijke voorjaarsprogramma 2021 zijn niet meer geldig.
We vragen iedereen om opnieuw aan te melden voor de online versie.

Om te kunnen deelnemen heeft u een pc of tablet nodig met een goede internetverbinding. Ten laatste een dag voor de lezing ontvangt u
van ons een mail met een Zoom-link en een kleine handleiding om te kunnen inloggen.
U ontvangt samen met de lezing-link, een link voor de meditatiesessie.

www.comparatievefilosofie.be

Ontmoetingen
In deze reeks richten we de aandacht op sleutelmomenten of -figuren,

meestal in historische context,
die bepalend zijn geweest voor ontmoetingen tussen

verschillende culturen en/of denktradities.

Middeleeuws denken
In deze reeks verdiepen we ons in een vaak ondergewaardeerde

periode, die zowel voor het Westen als het Oosten een belangrijk
scharniermoment geweest is.

Ontmoetingen 1
Dichter in de wereld
Denken en dichten vanuit Libbrechts comparatief model
Docent: Els Janssens

Middeleeuws denken 1
De alteriteit van het Middeleeuwse denken.
Inleiding tot de Middeleeuwse wijsbegeerte
Docenten: Guy Vanheeswijck, Walter Van Herck

Ontmoetingen 2
Ontmoetingen met de oudste tradities

Docenten: Stijn Latré, Bart Dessein

Middeleeuws denken 2
Augustinus en de goddelijke genade,
een gedreven tijd tot in de 17de eeuw
Docent: Els Agten

Ontmoetingen 3
Schopenhauer en het Indiase denken

Docent: Bruno Nagel

Ontmoetingen 4
De ontdekkers van het hindoeïsme
Ontmoeting met een vreemde religie

Docent: Jan Peter Schouten

Ontmoetingen 5
Ontmoetingen in China en Japan

Docenten: Mieke Matthyssen, Willy Vande Walle

Middeleeuws denken 3
Waar vragen wij naar als we naar God vragen?
Over Thomas’ benadering van de Godsvraag
Docent: Rudi te Velde

Middeleeuws denken 4
“In alle dingen heb ik rust gezocht”
De weg naar eenheid van Meister Eckhart en zenmeester
Dogen
Docent: Michel Dijkstra

Middeleeuws denken 5
"Het leven funderen op een afgrond"
Over Jan van Ruusbroec en de minne
Docent: John Arblaster
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