Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef
Zondag 17 juni 2018
Nescio-lezing met koffieconcert
Lezing door Wim Dooge
‘Nepwaarheid: te beteugelen?’
Het betreft een lezing in onze serie ‘Waarheid en wijsheid’
Deze lezing is de laatste in de serie met het thema ‘Waarheid en wijsheid’
waarin de OSG zich i.s.m. VUvereniging heeft verdiept.
Terugblikkend op de bijdragen van een aantal van de sprekers uit de cyclus
(Nep)waarheid of wijsheid? van de afgelopen maanden en refererend aan
Hans-Georg Gadamer - Duits filosoof uit de 20e eeuw - zal Wim Dooge zijn kijk
geven op de problematiek van (Nep)waarheid en proberen deze cyclus met
enkele conclusies af te ronden.

Wim Dooge heeft economie en filosofie
gestudeerd in Rotterdam, Heidelberg en
Amsterdam. Na zijn werkzame leven, waarin hij
gewerkt heeft in zowel profit- als non-profitorganisaties, wijdt hij zich nu aan het geven van
lezingen over kunst, literatuur en filosofie.

De lezing zal worden omlijst
door een intiem liederenprogramma, verzorgd door
het trio Laura & Strings.

V.l.n.r.: William, Laura, Gijs

Laura & Strings speelt een ochtend vol intieme chamber jazz. Het trio, dat
bestaat uit Gijs Idema (1996) op gitaar, Laura Dooge (1995) met zang en
William Barrett (1994) op contrabas, brengt hun favoriete jazz standaards ten
gehore in frisse arrangementen met liefde voor de traditie. Met Gijs’
virtuositeit, William’s expressieve spel en Laura’s fluwelen stem reikt het
trio’s repertoire van muzikale avonturen tot verhalende ‘chamber jazz’.
Ze vonden elkaar in hun liefde voor the Great American Songbook en
vocalisten als Julie London en Sarah Vaughan. Na drie jaar samen spelen
ontdekken ze steeds meer hun eigen composities en nieuwe geluiden.
Op deze zondagochtend zullen ze beide kanten van hun muziek laten horen.
De drie musici studeren allen aan het Conservatorium van Amsterdam.
Na de zomer vertrekken Gijs en William naar respectievelijk New York en
Berlijn om daar hun Masterstudie te voltooien.

Geniet u ook zo van de Nesciolezingen en -concerten? Misschien wilt u een bijdrage
leveren aan de voorbereiding.
De Themacommissie is op zoek naar aanvulling vanwege het vertrek van een van de leden.
Voor inlichtingen kunt u na de lezing contact opnemen met de gastvrouw of gastheer.
Ook kunt u een mailbericht sturen aan Ruurd Werner: jr.werner@planet.nl

Waar:
Wanneer:
Tijden:
Toegangsprijs:

Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef
17 juni 2018
Van 11.00 tot 12.30 uur (i.v.m. voorafgaande kerkdienst: toegang kerk vanaf 10.45 uur)
€ 10,00 inclusief koffie/thee, kinderen vrij
Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten?
Geef dan uw naam en e-mailadres op bij de uitgang.
Of ga naar: http://www.osg-kortenhoef.nl/aanmelden-nesciolezingen/

Op 16 september starten we met een nieuwe serie lezingen.
We hopen u dan weer te mogen begroeten!

