Studiecentrum voor Antroposofie Zoetermeer
Voorjaarsprogramma 2018

Willibrord

Pasteltekenen

Europa

De graaf van Saint Germain

Het Studiecentrum voor Antroposofie in Zoetermeer organiseert regelmatig lezingen, cursussen en kunstzinnige activiteiten die gericht
zijn op de sociale, individuele en culturele bewustwording van de
mens. Het is geen commercieel, kerkelijk of ledenwervend instituut.
Het Studiecentrum wil slechts bovengenoemde ontwikkeling door de
antroposofie stimuleren.

1. Over Willibrord, de laatste representant van het
Iers-Keltisch Christendom
Een lezing door Frans Lutters
Willibrord, de Iers-Keltische monnik uit de 7e/8e eeuw, wist de
Noorderlingen te inspireren door een verbinding van het harteChristendom met de beleving van de heidense goden. Zijn beoogde opvolger Bonifatius kon hem hierin vanuit het hiërarchische
Christendom niet volgen. Het gaat om de tegenstelling tussen een
Johanneïsch, meer vrij, en een Petrinisch, meer kerkelijk Christendom. Gaat het om het vormen van instituten of een gemeenschap van vrije individualiteiten met initiatieven vanuit de geest?
Datum: donderdag 1 februari 2018
Plaats: Therapeuticum Aurum
2. De Verenigde Staten van Europa: droom of nachtmerrie?
Een lezing door Ton Jansen
Het streven naar eenwording van Europa is er al lange tijd. Het
enthousiasme erover wordt echter met de dag minder. Het moet
anders, maar hoe? Hoe kan Europa uitgroeien tot een samenleving, met een hecht verband tussen de naties met behoud van culturele verscheidenheid en vrije individualiteit? Welke (verborgen)
krachten willen dit verhinderen?
Datum: donderdag 15 februari 2018
Plaats: Therapeuticum Aurum
3. Over de gevaren van CRISPR, een nieuwe
DNA-manipulatietechniek
Een lezing door Margalit Laufer
CRISPR is een nieuwe techniek om DNA te manipuleren in plant,
dier en mens. De techniek gaat bliksemsnel vooruit, maar het
ethisch en ecologisch perspectief blijft ver achter. Vaak zijn vooral
economische motieven vanuit de agrarische of farmaceutische
sector bepalend voor de gemaakte keuzes in de politiek. Het is van
groot belang dat op korte termijn een open, eerlijke publieke discussie plaatsvindt.
Datum: donderdag 8 maart 2018
Plaats: Therapeuticum Aurum

4. De Graaf van Saint-Germain: zijn leven, zijn streven
Een lezing door Loek Dullaart
Saint-Germain is volgens Steiner een incarnatie van Christian Rosencreutz en Johannes de Evangelist. Hij was kundig op vele terreinen: kunst, wetenschap, ambachten, esoterie, politiek en economie. Hij werkte mee aan een vredig en samenwerkend Europa
op basis van een samengaan van de verschillende religies en spirituele stromingen. Hij schilderde en musiceerde (werk van hem zal
op de avond klinken) en hij schreef twee boeken over de inwijdingsweg.
Datum: donderdag 15 maart 2018
Plaats: Vrijeschool Vuurvogel
5. ‘De beproeving van de ziel’, Steiners 2e Mysteriedrama
Een lezing door Jutte Brandt Buys;
met het sprookje van de bron door leden van het Drempeltheater
De mysteriedrama's van Rudolf Steiner brengen karma en reïncarnatie voor ons dichterbij. We beleven door de personen op het
toneel wat het betekent om een ontwikkelingsweg te gaan. We
kijken terug in een vorige Middeleeuwse incarnatie en krijgen
zicht op hun individueel en gezamenlijk levenslot. De professor
Capesius, de kunstenaar Johannes, de technicus Strader, de liefdevolle Maria: zij gaan allemaal een individuele weg naar inzicht en
zelfkennis.
Datum: donderdag 22 maart 2018
Plaats: Therapeuticum Vuurvogel
6. Pasteltekenen: een mooie voorbereiding op de zomer
Een workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese
In de lente stralen ons vele kleuren uit de natuur tegemoet. Overal
bloeiende bomen, struiken en al heel veel bloemen. Een mooie tijd
om te genieten van kunstzinnig bezig te zijn. Het zachte pastel
leent zich uitstekend om de kleurenpracht weer te geven. Ervaring is niet nodig, wij helpen u graag op weg.
Datum: woensdag 18 april 2018
Plaats: Therapeuticum Aurum
Aanmelden: wenselijk (i.v.m. voorbereiding van materiaal)
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Overige informatie [tenzij anders vermeld]:
Tijd: 20:15 – 22:00 uur
Kosten: € 10,- per avond (reductie mogelijk)
Aanmelden: niet nodig
Voor verdere inlichtingen:
• E-mail: info@stanzo.nl
• Website: www.stanzo.nl
• Anneke van Wensveen, telefoon: 06–49365158
• Jelle van der Schuit, telefoon: 079–3211837

