TIJD

ZAAL 2 - VOORZITTER HANS HARBERS

20.00 - 20.45 uur BERT KEIZER & LODI NAUTA
DE ZIEL

20.45 - 21.00 uur PAUZE
21.00 - 21.30 uur TON DERKSEN & HANS HARBERS
WIE SPREEKT DE WAARHEID?
21.30 - 21.45 uur PAUZE
21.45 - 22.15 uur COEN SIMON
WACHTEN OP GELUK

TIJD

ZAAL 1 - VOORZITTER ARJAN KOEK

KELDER

20.00 - 20.20 uur HANS DOOREMALEN
ZIELEN EN ZWENDELAARS

FRANK HINDRIKS & MARTIN VAN HEES
ECHTE LIEFDE?

20.20 - 20.30 uur PAUZE

PAUZE

20.30 - 20.50 uur PIETER PEKELHARING
BORGEN

EITE VEENING
OP DE FILOSOFA

20.50 - 21.00 uur PAUZE

PAUZE

21.00 - 21.20 uur EVA-ANNE LE COULTRE
BOEK ZOEKT VROUW

MARC PAULY
DEMOCRATIE 4.0

21.20 - 21.30 uur PAUZE

PAUZE

21.30 - 21.50 uur RENÉ BOOMKENS
MAD MEN

HARM TEN APEL & IVO SMIT
SPINOZA MEETS LEIBNIZ

.

21.50 - 22.00 uur PAUZE

.

PAUZE

22.00 - 22.20 uur KATHERINE GARDINER
BREAKING BAD

WOUTER SLOB
WIJSGERIGE PREEK: DE ZIEL

22.20 - 22.30 uur PAUZE

PAUZE

22.30 - 23.00 uur FILIP BUEKENS
ZIZEK: CHARLATANS EN DE ZUCHT NAAR
ZELFBEGRIP

22.30 - 22.50 uur PETER TIMMERMAN
DEXTER

RENSE SINKGRAVEN
FILOSOFIE IN POËZIE

22.50 - 23.00 uur PAUZE

PAUZE

23.00 - 23.15 uur PAUZE

23.00 - 23.20 uur BARTELD KOOI & BART VERHEIJ
DROGREDENEREND OVER DROGREDENEN

EITE VEENING
OP DE FILOSOFA

23.20 - 23.30 uur PAUZE

PAUZE

23.30 - 23.50 uur BRAM ESSER
FILOSOFIE VAN DE SNELWEG

HARM TEN APEL & IVO SMIT
SPINOZA MEETS LEIBNIZ

22.15 - 22.30 uur PAUZE

23.15 - 23.45 uur MARLI HUIJER & JAN-WILLEM ROMEIJN
DE TIJD KLOPT NIET

23.45 - 00.00 uur PAUZE
00.00 - 00.10 uur BARBARA STOK FILOSOFISCHE STRIPS
00.10 - 00.45 uur TILMAN ANDRIS
FILOSOFISCH GOOCHELEN

PROGRAMMA-OVERZICHT
GRONINGSE NACHT VAN DE FILOSOFIE
Tussen de bedrijven door draait DJ JEROEN VAN DER MARK ’soulmuziek’ in zaal 2.
Ga OP DE FOTO ALS DE DENKER en toon je diepste gedachten – vanaf 21.00 uur in de bovenfoyer.
Bestel eens een lekkere FILOSOFISCHE COCKTAIL in de bovenfoyer.

Programma ZAAL 2

Programma ZAAL 1

Programma KELDER

20.00 - 20.45 uur | Verpleeghuisarts, filosoof en publicist
Bert Keizer schreef het Maand-van-de-filosofie-essay Waar blijft
de ziel?, een afrekening met de 'neurosofie' van Dick Swaab.
Filosofiehistoricus Lodi Nauta gaat met hem in gesprek.

20.00 - 20.20 uur | Hans Dooremalen ontmaskert mediums als
Char. Zij lijken met doden te spreken, maar maken gebruik van een
truc: Cold reading. Ook medium worden? Luister naar de crash
course Zielen en zwendelaars.

20.00 - 20.20 uur | Ethici Frank Hindriks en Martin van Hees
vragen zich af wat echte liefde is. In een experiment met de
bezoekers hopen ze erachter te komen.

21.00 - 21.30 uur | Ton Derksen ontrafelde met behulp van filosofisch gereedschap de zaak van Lucia de B. die valselijk
beschuldigd werd van meervoudige moord, en doet
aanbevelingen om dit soort gerechtelijke misstappen te
voorkomen. Hoe komen we achter 'de ware toedracht'? Hans
Harbers stelt daar tegenover dat 'de waarheid' geen oplossing
biedt. Het gaat veeleer om de vraag wie op welk moment en op
welke plaats recht van spreken heeft in het proces van
waarheidsvinding.

20.30 - 20.50 uur | Pieter Pekelharing, volgens velen de beste
filosofiedocent van Nederland, bekeek de Deense politieke thriller
Borgen. Hij verbaast zich over hoofdpersoon Birgitte Nyborg die
dankzij een spontane, frisse aanpak tot premier wordt verkozen
maar gaandeweg steeds meer vuile handen maakt en politieke
vrienden verraadt.

21.45 - 22.15 uur | Coen Simon is filosoof en schrijver en bekend
om zijn toegankelijke teksten waarin hij ook zijn eigen leven
scherp observeert. Zijn voordracht – gelardeerd met beeld en
liedjes – is gebaseerd op zijn laatste boek Wachten op geluk. Een
filosofie van het verlangen. Hij won eerder deze maand de
Socrates-wisselbeker voor zijn vorige boek Nu weten we alles.
22.30 - 23.00 uur | De Sloveense filosoof Slavoj Zizek is een fenomeen en onnoemlijk populair. De Vlaamse filosoof Filip Buekens
moet niets van hem hebben. In zijn voordracht Zizek: charlatans
en de zucht naar zelfbegrip gaat Buekens vol in de aanval.
23.15 - 23.45 uur | We weten allemaal hoe laat het is: 23.15 uur.
Maar als we moeten uitleggen wat 'tijd' eigenlijk is, staan we al
snel te stuntelen. Wat vinden filosofen? Marli Huijer hanteert
een sociaal-wetenschappelijk perspectief op tijd, Jan-Willem
Romeijn een natuur-wetenschappelijk. Zullen ze elkaar begrijpen? Of ontaardt dat in totale spraakverwarring? Hoe dan ook:
filosofie in meervoud.
00.00 - 00.10 uur | Barbara Stok is gelauwerd stripmaakster én
student filosofie. Ze becommentariëert haar eigen strips live.
00.10 - 00.45 uur | De goochelende filosoof Tilman Andris gaat
u zeker met trucs en schijnbewegingen bij de neus nemen. Weet
u minder dan u dacht? Een presentatie met praktische
demonstraties op het snijvlak van filosofie en bedriegerij.

#nachtfilosofie

21.00 - 21.20 uur | Eva-Anne Le Coultre werkt als vakdidacticus
filosofie aan de RUG. Ze schreef onlangs Echte boer zoekt dito
vrouw. Liefde in tijden van media, een cultuurfilosofische analyse
van het best bekeken Nederlandse tv-programma, waarin vooral
het begrip 'authenticiteit' een belangrijke rol speelt. Waar komt
die populariteit vandaan en wat zegt dit over onze samenleving?
21.30 - 21.50 uur | René Boomkens is hoogleraar Cultuurfilosofie
aan de RUG en kenner van populaire cultuur. Hij las veel over
Mad Men en speciaal voor de Nacht ging hij langdurig kijken en
verbaasde zich over deze nostalgische serie.
22.00 - 22.20 uur | Filosoof Katherine Gardiner bespreekt de tvserie Breaking Bad en stelt zich de vraag die zo oud is als Socrates:
“Kan een goede man slecht handelen?”.
22.30 - 22.50 uur | Dexter, de hoofdrolspeler van de gelijknamige
tv-serie, is een seriemoordenaar en heeft de kenmerken van een
psychopaat. Waarom vinden we hem dan toch zo sympathiek?
Volgens Peter Timmerman ligt het antwoord op deze vraag
besloten in Dexters uitzonderlijke morele psychologie.
23.00 - 23.20 uur | Wat is logica eigenlijk? Welke rol speelt het in
de filosofie? Barteld Kooi en Bart Verheij bediscussiëren deze
kwestie, maar deugen hun eigen argumenten eigenlijk wel? Of
hoeven je argumenten geen hout te snijden als je vindt dat logica
er niet toe doet?
23.30 - 23.50 uur | Bram Esser ging dertig dagen onafgebroken op
ontdekkingsreis over de Nederlandse snelwegen en onderzocht de
gastronomie, geschiedenis en folklore van dit grootste monumentale bouwwerk van Nederland.

20.30 - 20.50 uur | Kampt u met zijnsvragen? Ziet u het niet
meer zitten? Vlij u neer op de 'filosofa' en Eite Veening, filosoof
en consulent, demonstreert zijn heilzame werk.
21.00 - 21.20 uur | Marc Pauly legt zich niet neer bij de crisis in
de democratie en dicht met zijn DDD (directe deliberatieve
democratie) het gat tussen 'één keer per vier jaar stemmen' en
de dagelijkse poll van Maurice de Hond.
21.30 - 21.50 uur | Waarom klopte Leibniz in 1676 aan bij het
huis van Spinoza? Waarom was de verdediger van Gods vrije wil
geïnteresseerd in Spinoza's atheïsme? Studenten Harm ten
Napel en Ivo Smit spelen Spinoza en Leibniz in een eenakter van
Thijs Lijster en Jan Sietsma.
22.00 - 22.20 uur | Wouter Slob is dominee en filosoof: de
ideale combinatie voor een vurige preek over de ziel.
22.30 - 22.50 uur | Rense Sinkgraven is huisdichter en
huisfilosoof van de Groningse bibliotheek. Hij leest en snapt
filosofische gedichten en dat gaat u ook lukken na zijn optreden.
23.00 - 23.20 uur | Kampt u met zijnsvragen? Ziet u het niet
meer zitten? Vlij u neer op de 'filosofa' en Eite Veening, filosoof
en consulent, demonstreert zijn heilzame werk.
23.30 - 23.50 uur | Waarom klopte Leibniz in 1676 aan bij het
huis van Spinoza? Waarom was de verdediger van Gods vrije wil
geïnteresseerd in Spinoza's atheïsme? Studenten Harm ten
Napel en Ivo Smit spelen Spinoza en Leibniz in een eenakter van
Thijs Lijster en Jan Sietsma.

