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PROGRAMMA INLEIDING
Meet, Greet & Eat vrijdag 03 oktober 2014

WINWIDE serie: Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen

Thema van de avond: Oude Filosofen gaan op zoek naar een hogere orde…
De Nederlandse samenleving is tegenwoordig multi-cultureler dan ooit. Een multiculturele
samenleving brengt verschillende ideologieën met zich mee, met voor- en nadelen. Op de nadelen wordt de laatste tijd in
de politiek veel nadruk gelegd.
Maar wat weten wij eigenlijk van elkaars gedachtegoed af, van binnen en van buiten onze eigen cultuur?
Vanavond nemen wij u mee naar de Oude Filosofen die reeds voorafgaand aan de ontwikkeling van het Joden-,
Christendom en de Islam tot wereldreligies, hele mooie filosofische gedachten hebben uiteengezet over het ontstaan van
de wereld en de rol van een hogere macht hierin…
Samen met Ton de Kok begroeten wij als eerste Thales van Milete. Milete? Ja, een plek aan de zuidoostkust in Turkije,
waar filosoof Thales circa 624-545 v. Chr. leefde. Samen met onze gespreksleider ontmoeten wij ook vele andere
denkgrootheden uit het verleden, Aristoteles, Plato, Marcus Aurelius. Ook zal Ton de Kok een verbinding maken naar het
gedachtegoed van onze eigentijdse denkers, zoals Spinoza, Rousseau, Kant, Sartre. Ton de Kok sluit af met verschillende
filosofisch denkende schrijvers, waaronder Thomas Mann, Alexander Solzjenitsyn, Ernest Hemmingway en onze eigen
Nederlandse Harry Mulisch.
Ton de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen, oud marinier, voormalig lid van de Tweede Kamer en
tegenwoordig docent godsdienst filosofie in Amsterdam. Zijn lezing is gestoeld op zijn boek Wat is God..? Hij geeft een
boeiend beeld van de bestaansworsteling van bijna 40 filosofen en schrijvers op zoek naar GOD. Zijn boek is met korting
verkrijgbaar op deze MGE-avond]
Na de ontmoeting en begroeting van de filosofen en schrijvers gaan we voor het eten weer terug naar de leefomgeving
van Thales van Milete en kunnen we genieten van een heerlijk traditionele Turkse maaltijd, opgeluisterd met de
mysterieuze klanken van de Ney, een fluit uit de Turkse oudheid. Hakan Uyrum uit Turkije, vertelt en laat u horen hoe de
mysterieuze klanken van de Ney tot reflectie en inspiratie leiden nu, en in de oude tijd.

Met Claire van Heukelom werken wij creatief samen. Samen met Claire gaan we maskers maken. Zij neemt ons mee naar
Anatolië in de periode 1 na Chr. waar in 2011 twee maskers uit zijn gevonden. Op een van de maskers staan horens van een
mythische figuur. Het andere masker is groter en wit, met zwarte en rode haren. De maskers werden in de oudheid vooral gebruikt
tijdens religieuze ceremonies.
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17:30u

Deuren open & registratie

17:35-18:15

Inloop met leuk en lekker opwarmertje

18:15-18:30

Welkom & Introductie programma door onze avondvoorzitters

18:30-19.30

Lezing Oude Filosofen op zoek naar GOD – Ton de Kok

19:30-20:15

Maaltijd met heerlijke Turkse gerechten

20:15-20:45

Luistermoment, Hakan Uyrum bespeelt de Ney, met koffie, thee en Turkish delight

20:45-21:20

Creatieve Workshop met Claire van Heukelom

21:20-21:55

Nazit en Netwerkmoment met Turkse zang & muziek o.l.v. Hakan Uyrum en signeermoment

22:00u

met Ton de Kok

Afsluiting

*****

Menu Milete,Turkije

Amuse
Sigara Böreǧi

Gefrituurde Turkse deegrolletje met Turkse kaas en peterselie

Voorgerechten
Poaҫa
Havuҫ cacıǧı
Șakșuka

Mini broodjes gevuld met Turkse kaas en dille
Wortels in knoflook yoghurt met walnoten
Gefrituurde aubergine met tomatensaus

Hoofdgerechten
Domatesli Bulgur pilavı Bulgur in tomatensaus met Turkse paprika
Patlican Kebabi
Aubergine kebab (Aubergine met köfte)

Bijgerechten
Pilaki
Dessert
Șekerpare

Gekookte witte bonen in knoflook
Traditioneel Ottomaans dessert in suiker siroop

Volgende Meet, Greet & Eat is op 07 november a.s. vanaf 17.30u
We gaan richting het oude China, begroeten en ontmoeten de Chinese wijsgeren Confucius en Lao-Tse (Taoïsme)
Aanmelden via: meet-greet-eats@winwide.nl
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