
Lezingreeks        voorjaar 2020

Maandag 27 januari 2020 te 20.00u.

Johan Braeckman - Vlaams filosoof en hoogleraar wijsbegeerte UGent

Lezing: “Nagelaten geschriften van Etienne Vermeersch”
“Nagelaten geschriften” bevat een reeks teksten over de thema’s die Etienne Vermeersch 
zijn hele leven bezighielden. Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt waren medewerkers, 
collega’s en bovenal intieme vrienden van Vermeersch. Ze brengen met dit boek een 
eerbetoon aan de intellectuele erfenis van één van Vlaanderens belangrijkste filosofen. We 
krijgen hierover een boeiende lezing.

Maandag 24 februari 2020 te 20.00u.

Simone Milsdochter – actrice

Lezing: “ Vertelling over goed en kwaad ”
Simone is een Nederlandse actrice afgestudeerd aan de studio Herman Teirlinck.
Met de vertelling over goed en kwaad, over arm en rijk en andere toevalligheden,
boeit ze haar publiek.

Maandag 3 februari 2020 te 20.00u.

Wim Adriaenssen - Criminoloog en gewezen directeur gevangenis Mechelen

Lezing: “Een inkijk in het gevangenisleven”
Een lezing over het gevangeniswezen, waarover hij een exclusieve en een eigenzinnige visie 
heeft!

Maandag 20 januari 2020 te 20.00u.

Marc Van Camp - docent ethiek

Lezing: “Requiem voor de democratie”
De democratie heeft het zwaar te verduren. Van alle kanten wordt ze belaagd.
Is er nog wel een toekomst voor de democratie? Heeft de democratie zoals wij ze kennen 
niet afgedaan? Spreker geeft een analyse van de toekomstige democratie, met voorstellen en suggesties en 
met een ruime mogelijkheid tot discussie en debat.

Maandag 23 maart 2020 te 20.00u.

Hugo Anthonissen – onderzoeker in Oosterse taalkunde aan de KUL en 
historicus

Lezing: “Franse chansons”
Hugo breng een voordracht over “ondeugende Franse liedjes”. Meezingen mag!

Maandag 04 mei 2020 te 20.00u.

Ludo Abicht - Filosoof, publicist, dichter en joodsdeskundige

Lezing: “De eeuwige kop van Jood: een geschiedenis van het antisemitisme”
Een lezing over zijn boeiende visie aangaande de joodse cultuur, dit aan de hand
van zijn recent gepubliceerd boek.

Maandag 14 februari 2020 te 20.00u. 

Valentijnsconcert
Een avond vol muziek met Hanna Grociak, harpiste,  en Hans Van Kerckhoven, violist.
Hanna is een Poolse, die harp studeerde aan het conservatorium van Kararzyna 
Staniewicz, en heeft een indrukwekkend palmares met internationale concerten. Hans 
kreeg zijn eerste vioollessen op negenjarige leeftijd . Op zeventienjarige leeftijd gaat hij 
zich vervolmaken aan het Rotterdams Conservatorium. Een onvergetelijk duo zal de 
aanwezigen in vervoering brengen.

Maandag 09 maart 2020 te 20.00u

Luckas Vander Taelen - journalist, acteur, politicus, reportagemaker

Lezing: “Over Brussel”
Spreker brengt een lezing over “Brussel”, een eiland binnen het land?

Maandag 20 april 2020 te 20.00u.

Alisja Gescinska - filosofe, schrijfster en tv-maakster

Lezing: boekbespreking “Intussen komen mensen om”
Alisja is een Pools-Belgische filosofe en schrijfster. Ze brengt in haar laatste boek 
de persoonlijke worsteling tussen politieke betrokkenheid en de intellectuele 
verantwoordelijkheid in kaart.

Maandag 22 juni 2020 te 20.00u

Jean Paul Van Bendegem - Wiskundige filosoof, publicist

Lezing: “Wat zal het zijn”
Spreker is wiskundige filosoof en een zeer geanimeerd spreker. Hij brengt ons zijn
nieuwste werk, een tot nu toe nog onbekende uitgave. Laat het ons noemen “Wat
zal het zijn?”. Meer info volgt.

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.

“IK DENK DAT IK HET WEET!!”

In 2020 gaan we verder met de maandelijkse lezingen met een divers aanbod van interessante onderwerpen.
Deze lezingen gaan telkens om 20.00 uur door in het VC De Penseur. Wens je steeds te komen, reageer dan snel telefonisch of via e-mail.

Inschrijvingen 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 10 activiteiten voorjaar = € 45.00 (ipv € 60.00) inclusief het
lidgeld 2020 wat bepaald is op € 5.00 voor een individueel lidmaatschap.
Losse inschrijvingen = leden @ € 5.00, niet leden @ € 10.00/lezing, uitgenomen voor het
Valentijnsconcert leden € 10.00 en niet-leden € 15.00.

Ons voorjaarsprogramma 2020


