
EEN NIEUWE SECTIE VAN DE HOGESCHOOL VOOR GEESTESWETENSCHAP
GAAT VAN START IN BELGIË MET DE PRESENTATIE VAN EEN DICHTBUNDEL

vernissage met inleiding (Christiane Haid), lezing uit eigen werk en muziek.
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen, vrijdag 7 december 2018 om 20u

*******

De dichtbundel Sterren horen bevat werk van Christine Gruwez, Elze Rens en Wilbert Lambrechts. Hij verschijnt op 
een beperkt aantal exemplaren op 7 december 2018 en zal ook een bijzonder vel bevatten dat met de hand gezet is en 
gedrukt op geschept papier door Kris Bekkers. De dichtbundel zal op deze avond te koop zijn. 
Er wordt muziek van Mozart, Beethoven, Purcell, Staeps gebracht door Elze Rens, Johanna en Esther Lambrechts.
Christiane Haid, internationaal leider van de sectie Schone Wetenschappen in Dornach en uitgeefster van het Verlag 
am Goetheanum, geeft de inleiding.

*******

Op vrijdag 7 december 2018 wordt voor het eerst een Belgische afdeling actief van de sectie Schone Wetenschappen 
van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen (Goetheanum, Dornach). Dat zal gevierd worden met het 
verschijnen van een dichtbundel en een voorstelling daarvan: dichters lezen voor, muzikanten spelen muziek, 
Christiane Haid – voorzitter van de sectie in Dornach – houdt een inleiding over poëzie als schone wetenschap. 
Dat deze groep van start gaat met een dichtbundel, is geen toeval. Hoewel de sectie Schone Wetenschappen veel 
meer omvat, speelt de poëzie en de reflectie op poëzie een grote rol in dit onderzoeksgebied.

*******

De Hogeschool voor Geesteswetenschap biedt – ook in ons land – een geesteswetenschappelijke scholing aan en 
een aantal secties waarin in concreet onderzoek op verschillende domeinen de vruchten van deze scholing kunnen 
geplukt worden ten bate van een nieuwe cultuur, een omvorming van de hedendaagse wereld en maatschappij. De 
dichters die aantreden, laten zien hoezeer ook poëzie als medium en creatie-gebied omgevormd wordt door een in-
nerlijke scholingsweg. De Hogeschool voor Geesteswetenschap als schepping kan beschouwd worden als het culmina-
tiepunt van het bijzonder vruchtbare leven van Rudolf Steiner (1861-1925).

*******

Iedereen van harte welkom op deze bijzondere avond.
Inkom: vrije bijdrage. Aanmelding vooraf: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Sterren horen 
gedichten van Christine Gruwez, Elze Rens en Wilbert Lambrechts
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organisatie: vzw Antroposofische Vereniging in België, Belgische sectie Schone Wetenschappen van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen (Goetheanum), 
Antroposofie in Antwerpen, en vzw Via Libra
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