gratis

WE BI N A R

do 8 april om 20.00u

WEBINAR | De z i n e n on z i n van het l eve n
Wat is de zin en onzin van het leven?

Een cruciale vraag die de leidraad vormt in de documentaire ‘Het grote plaatje, De zin en onzin van het leven’. N.a.v. de documentaire verdiepen we ons tijdens dit webinar in deze vraag. Een kort en inspirerend programma voor iedereen die zinvol in
het leven wil staan.

P R O G R A M MA
20.00 		

Opening door documentairemaker Misha Beliën

20.05 		

Zen & zin vanuit de boeddhistische filosofie door zenleraar Irène Bakker

20.20 		

Interactief vraaggesprek met de hoofdpersonen uit de documentaire

20.35 		

Zin vanuit de Westerse filosofie door filosoof Ad Verbrugge

20.50 		

Plenair gesprek over de vraag:

		 Moet er in ons onderwijs meer aandacht komen voor zingeving?
21.00 		

Einde hoofdprogramma

21.00-21.30

Online napraten voor wie wil onder begeleiding van Misha Beliën

Documentaire Het grote plaatje, De zin en onzin van het leven

Hoe ziet het grote plaatje eruit als je aan het begin van je volwassen leven staat? Hoe ga je om met de grote verwachtingen van
anderen? Wat geeft je leven zin? Aan de hand van deze vragen filmt Misha Beliën in ‘Het grote plaatje’ leerlingen uit de examenklas filosofie. De TV première was deze week op zondag 4 april op NPO2. Kijk de documentaire nu hier terug:

Kijk nu terug op NPO Start | Het grote plaatje
De sprekers

Dr. Ad Verbrugge is universitair hoofddocent filosofie aan de VU in Amsterdam
en is mede-oprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland
(BON). Bij het grote publiek is hij o.a. bekend geworden met zijn boek Tijd van
onbehagen, zijn optreden bij Zomergasten en de presentatie (samen met Clairy
Polak) van Het filosofisch kwintet. Hij heeft drie kinderen van 16, 18 en 23 jaar.
Sensei Irène Bakker is zenleraar in de overdrachtslijn (lineage) die via Joan Halifax
Roshi, Bernie Glassman Roshi en Maezumi Roshi teruggaat naar de historische
Boeddha. Zij is spiritueel leider van Zen Spirit met groepen in diverse steden in
Nederland. Irène is een van de boegbeelden van boeddhistische stervensbegeleiding in Nederland. Zij heeft 9 kleinkinderen tussen de 13 en 23 jaar.

A ANME LDEN
Wil je deelnemen? Meld je nu kosteloos aan via misha@mishabelien.nl
Je krijgt dan een dag van te voren een link toegestuurd, waarmee je kan
deelnemen aan de webinar.

