ZATERDAG 22 JANUARI 2022

Vrijescholen

wereldwijd…

De ontmoeting van culturen
met als voorbeeld uit heden en verleden:

India & Portugal

Overal in de wereld zijn Vrijescholen. Het is opvallend dat de Vrijescholen, wereldwijd, plaatsen zijn geworden waar de lokale
culturele tradities een hernieuwde betekenis krijgen, verbonden met algemeen menselijke waarden.
Voor Nederland ligt er op dit gebied nog een uitdaging. De Vrijeschoolbeweging wil voor alle bewoners van Nederland een
toegankelijk schooltype zijn. Dit onderwerp zal op deze middag centraal staan en daarbij zullen verschillende sprekers uit hun
ervaringen spreken. Tevens zal op deze middag de boekpresentatie van De Almeida Quest van Frans Lutters plaatsvinden.
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Ontvangst met koffie en thee
Opening in de grote zaal door Rob Tuk
‘Nederland en India, een voorbeeld’ door Anselma Remmers
Boekpresentatie De Almeida Quest door Nicolaas Vergunst en Frans Lutters
Pauze en muziek
‘De Vrijeschool in Portugal en haar culturele verleden’ door Marianne van Uden
‘Culturele verbindingen en uiteenzettingen in de tijd van de ontdekkingsreizen en nu’
door Maarten Ploeger
Plenum-gesprek
Afsluiting

Sprekers
Frans Lutters: auteur, voorzitter VOK en docent aan de Stichtse Vrije School Zeist
Maarten Ploeger: oud-docent Geert Groote School Amsterdam en auteur van het veel gelezen
jeugdboek: Francisco d’Almeida
Anselma Remmers: docent aan de Vrijeschoolstroom van Lek en Linge college in Culemborg en
portefeuillehouder India voor het IHF
Rob Tuk: oud-docent Vrijescholen Rotterdam, Dordrecht, Wageningen, Zeist en Amersfoort en uitgever Vrije Opvoedkunst
Marianne van Uden: docent staatsvrije Vrijeschool De Werfklas
Nicolaas Vergunst: oud-conservator South African Museum in Cape Town en auteur Knot of Stone, een roman over het raadsel
van de dood van de Portugese zeevaarder Francisco d’Almeida op het strand van Cape Town
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist • Toegang is gratis. In verband met eventuele coronamaatregelen
wél aanmelden per email: info@vrijeopvoedkunst.nl
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