
Lezingreeks        najaar 2019

Maandag  23 september 2019 te 20.00u. 
Herman Matthijs – Hoogleraar UGent/VUB openbare financiën

Lezing: “De toestand van het land”
Spreker is begrotingsdeskundige of overheidsfinanciënexpert en geeft een 
dieptezicht van de  politiek-economische toestand van ons land bekeken vanuit 
de globaliteit!

Maandag 21 oktober 2019 te 20.00u.

Ann van Sevenant – filosoof en auteur. 
Lezing: “ Vriendschap, een actieve beleving ” 
Ann gaat dieper in op het begrip en gevoel “vriendschap”, ze laat ons samen 
filosoferen over dit veelgebruikte/misbruikte woord!

Maandag 7 oktober 2019 te 20.00u. 

Johan Sanctorum  - filosoof, publicist en criticus 
Lezing: “Na het journaal volgt het nieuws” 
Een lezing over waarheid en fictie in de media. Is nieuws al dan niet fake? Een 
verbijsterend boek over de vierde macht!

Maandag 02 september 2019 te 20.00u. 
Vitalski, Braeckman en Van Bendegem  
Lezing: “Frankenstein, het monster”
Frankenstein is één van de meest merkwaardige boeken, ooit geschreven door 
de Londense Mary Shelley. Vitalsky, Braeckman en Van Bendegem zijn een 
uniek trio, die met een filosofische parodie het al dan niet bestaan van de mythe Frankenstein, 
behandelen. Hun verregaande geleerdheid is altijd speels en guitig.

Maandag 18 november 2019 te 20.00u.

Christiane Stallaert –  antropoloog, hoogleraar UA Iberische studies en auteur.

Lezing: “Naar eigen beeld en gelijkenis”
Haar boek “Naar eigen beeld en gelijkenis” over Ras Religie en Volk in Nazi-
Duitsland en het inquisitoriale Spanje, is de basis van deze lezing.

Maandag 14 oktober 2019 te 20.00u. 

Wim Distelmans – Oncoloog, voorvechter voor palliatieve zorg en euthanasie.

Lezing: “ Een waardig levenseinde ” 
Spreker is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de 
VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor 

het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord..

Maandag 04 november 2019 te 20.00u

David Gullentops -  professor Franse literatuur VUB .

Lezing: “ Waartoe met literatuur?” 
Spreker is directeur van de Leerstoel Emile Verhaeren en de Jean Cocteau 
website en kan ons meevoeren in de schoonheid van de literatuur en geeft 
antwoorden (?) op De Zinsvraag!

Maandag 02 december 2019 te 20.00u.

Saida Isbai - Diversiteitsconsulente

Lezing: “Polarisatie in België en de wereld”
Spreekster is diversiteitsconsulente, vakbondssecretaris en medestichter van 
‘Hart boven hard’. Zij heeft een scherpe pen en tong over het polariserend 
klimaat in ons eigen land en de wereld.

Dit programma is opgesteld onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen die buiten onze wil kunnen 
geschieden! We engageren ons om dan een gepaste oplossing te zoeken.

Vrijdag 20 december 2019 te 20.00u
Winterzonnewende met een optreden van de groep Fa-Sons
Inkom : € 10,00 voor leden, € 15,00 voor niet-leden.
Vier de Winterzonnewende samen met gelijkgestemden en geniet van zang, 
muziek, hapjes, drankjes. Zo overwinnen we de duisternis met ons licht!

“IK DENK DAT IK HET WEET!!”

ANDERE ACTIVITEITEN IN HET NAJAAR

Het najaar blijkt boeiend te worden met tal van interessante onderwerpen  in een divers aanbod van lezingen en activiteiten. Deze lezingen gaan telkens om 20.00 uur  
door in het VC De Penseur, tenzij anders aangegeven. Wens je steeds te komen, reageer dan snel telefonisch of via e-mail. 

Inschrijven kan via activiteiten@vcdepenseur.be. Uw plaats is gereserveerd na betaling 
op rekening van het VC De Penseur: BE83 1030 4899 9115 
Ledenprijs voor een abonnement van 8 voordrachten najaar = € 30.00

Lidgeld 2019 is bepaald op € 5.00 voor een individueel lidmaatschap.
Losse inschrijvingen = leden @ € 5.00, niet leden @ € 10.00/lezing, uitgenomen Vitalski, 
Braeckman en Van Bendegem leden € 10.00 en niet-leden € 15.00.

Ons najaarsprogramma 2019


