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Beste lezer,

Er dienen zich eind november, begin december nog enkele boeiende activiteiten aan. De

verschillende initiatiefnemers zullen u daar graag verwelkomen.

W. Govaerts

Belles Lettres: feestelijke avond met voordracht, muziek en poëzie

Op vrijdag 2 december organiseert 'Belles

Lettres', de Belgische sectie voor Schone

Wetenschappen van de Hogeschool voor

Geesteswetenschap, een feestelijke avond met

volgend programma:

• 19u30: muzikale verwelkoming door Esther

Lambrechts (viool) en Ewoud Mahler (viool) – zij

brengen duo's van o.a. Béla Bartók en Georg

Philipp Telemann

• 20u00: voordracht door Christiane Haid (zie

hieronder)

• 21u00: muzikaal intermezzo, gevolgd door

voorstelling van de bundel Jaarring 2022; Wilbert

Lambrechts leest voor uit recent dichtwerk

• 21u30: feestelijke afsluiting

Meer informatie over de publicatie: zie het blokje

hieronder.

De voordracht van Christiane Haid verloopt in het Duits, met vertaling in het

Nederlands. Titel van de voordracht: Religie als inzichtelijk proces, in leven en

werk van de bekende dichter Christian Morgenstern (1871-1914). «Er bestaat

maar één vraag, waarin alle andere zijn besloten: de religieus-spirituele.»

Christiane Haid, dr. phil., ° 1965, studeerde literatuur, geschiedenis, kunst en

pedagogie in Freiburg en Hamburg. Zij promoveerde op Albert Steffen, publiceerde

verschillende boeken en is sinds 2012 hoofd van de sectie Schone Wetenschappen van

de Hogeschool voor Geesteswetenschap (Goetheanum, Dornach) en recent ook van de
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sectie Plastische kunsten.

«Dit besef heb ik: mijn hoogste gedachte heeft niets te maken met het uiterlijke van

mijn biografie. Ik hoor niet tot die mensen bij wie het terugkeren naar de Godsidee

iets te maken heeft met onderdrukte zinnelijkheid, eenzaamheid van de ziel, wanhoop

op zichzelf of wanhoop voor de wereld of dergelijke zaken. Ik ken deze toestanden

wel, maar ik ben niet voor hen op de vlucht naar een nieuw soort godsbegrip.»

(Christian Morgenstern, Stufen)

Nieuwe uitgave van Via Libra: Belles Lettres Jaarring 2022

Op de feestelijke avond van Belles Lettres op 2 december

wordt de nieuwe bundel van de sectie voor Schone

Wetenschappen voorgesteld.

De bundel opent met een essay van Christiane Haid, met

als titel 'Over het morgenrood van het Schone, een

toekomst-utopie'. 

De tweede bijdrage is van Christine Gruwez: het zijn

nazomerse bespiegelingen bij het fenomeen 'brief' en bij

de vraag wat er verdwijnt wanneer de brief verdwijnt.

Het laatste deel van de bundel bevat recent dichtwerk van

Wilbert Lambrechts: 'Het gedicht dat ik ga schrijven, of:

een Zomer in Macon'.

De bundel werd sober maar kwaliteitsvol vormgegeven en

komt zeker in aanmerking als geschenk. 

- de bundel kost € 15,00 + verzendingskosten

- te bestellen bij Via Libra

- beschikbaar vanaf 2 december

Over eerbied

Op donderdag 24 november geeft Christine Gruwez in de

Skellig-Michaëlschool (theaterzaal) een voordracht met als

titel 'Over eerbied'.

Eerbied is geen deugd en al helemaal geen plicht. Het is

een innerlijke gestemdheid die zich haast als

vanzelfsprekend toont in al ons doen en laten, een

gestemdheid die haar oorsprong vindt in het besef dat wie

we ook mogen zijn, we deel uitmaken van een groter

geheel. 

Kinderen komen met deze oorspronkelijke eerbied op de

wereld. Ze zoeken situaties waar die gestemdheid leeft en

stemmen in met alle gebaren die er de rechtstreekse

uitdrukking van zijn. Hoe een appel wordt geschild, een

deur dichtgaat, kopjes uit de vaatwasser worden gehaald,

schoenen worden uit- of aangedaan, overal klinkt eerbied

mee, of niet.
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In de loop van het leven komt deze gave van gestemdheid vaak zwaar onder druk te

staan. En toch zijn het niet zelden die hele kleine, nauwelijks merkbare gebaren die ons

weer op dit grootse geheim wijzen.

- datum: donderdag 24 november om 20u

- plaats: Skellig Michael, theaterzaal, Boomgaardstraat 29 (pad langs het wzc), 2018

Antwerpen

- informatie: Skellig Michael

Novalis en het geheim van de Maria-Sofia

Het mysterie van de Madonna met het kind, van

Christus en Sofia, van de gesluierde Isis was het

centrale thema in het leven en het werk van de

Duitse dichter Novalis (1772-1801). Op de

beroemde woorden van Isis – "Geen sterveling

heeft ooit mijn sluier opgelicht." – antwoordt hij

lapidair: "Dan moeten wij proberen onsterfelijken

te worden."

In de mooiste bewoordingen heeft Novalis de

geboorte van het onsterfelijke kind in de

gelouterde mensenziel beschreven. Met behulp

van begrippen uit de antroposofie zal Marc

Vandecasteele, voormalig leraar in de

Parcivalschool in Antwerpen en in de middelbare

Steinerschool Gent, dit kerstmotief bij Novalis

bespreken.

Deze voordracht vindt 2 keer plaats, één keer in

Gent en één keer in Wijgmaal.

• te Gent

- vrijdag 2 december om 20u

- Vrije R. Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent

• te Wijgmaal

- vrijdag 16 december om 20u

- Steinerschool De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal

Bibliotheek en bookshop Gitschotellei Antwerpen
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24

nov
Antwerpen

Over eerbied

- voordracht door Christine Gruwez

- donderdag 24 november om 20u

- Skellig Michael, theaterzaal, Boomgaardstraat 29, 2018 Antwerpen

(pad langs het WZC)

- meer info op de website

2

dec
Antwerpen

Belles Lettres: Jaarring 2022 & Religie als inzichtelijk proces

in het leven en werk van Christian Morgenstern

- voorstelling van het nieuwe boek van de sectie Belles Lettres

- muziek door Esther Lambrechts en Ewoud Mahler

- voordracht door Christiane Haid

- met gedichten van Wilbert Lambrechts

- vrijdag 2 december om 20u

- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

2

dec
Gent

Het geheim van Maria-Sofia en Novalis

- voordracht door Marc Vandecasteele

- vrijdag 2 december om 20u

- Vrije R. Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent

3

dec
Gent

Seksueel-relationele opvoeding 10-14 jaar

- door Inneke van Esbroeck

- vormingsdag voor ouders, leraren, belangstellenden

- van 9u30 tot 15u30

Tijdens het schooljaar kun je iedere week

terecht in Antwerpen (Borgerhout) voor het

antroposofische boek: bibliotheek en bookshop

op één verdieping van hetzelfde adres:

Gitschotellei 188.

De bibliotheek beschikt over meer dan 4000

titels. Je kunt er ook antroposofische

tijdschriften raadplegen. 

De bookshop is uniek in Vlaanderen: in geen

enkele andere winkel vind je zoveel

verschillende boeken van antroposofische

uitgeverijen.

Openingsuren:

- donderdag van 10u tot 15u

- vrijdag van 10u tot 14u30

- zaterdag van 10u tot 13u

Gesloten tijdens de kerstvakantie!

Voor bestellingen van boeken: info@via-libra.be

Kalender: overzicht van activiteiten

Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige

zijn eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.

We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel

wat activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat

altijd aan ons vragen …
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- Vrije R. Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent

- informatie en inschrijven via de website

16

dec
Wijgmaal

Het geheim van Maria-Sofia en Novalis

- voordracht door Marc Vandecasteele

- vrijdag 16 december om 20u

- De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal

13

jan
Antwerpen

De filosofische trilogie van Rudolf Steiner: Waarheid en

wetenschap

- met Wim Foquet en Sim Boels

- vrijdag 13 januari en vrijdag 27 januari, telkens om 20u

- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

- graag aanmelden via: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

17

jan
Gent

Info-avond over leertraject biologische en biodynamische

landbouw

- organisatie: Landwijzer

- 17 januari om 19u

- De Landpoort, Kasteellaan 435, 9000 Gent

20

jan
Antwerpen

Oekraïne/Rusland: en wij?

- lezing door Bruno Beeckman

- organisatie: afdeling sociale wetenschappen van de Vrije

Hogeschool voor Geesteswetenschap

- vrijdag 20 januari om 20u

- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

3

feb
Antwerpen

Denken aan Rusland

- lezing door Mathijs van Alstein

- organisatie: afdeling sociale wetenschappen van de Vrije

Hogeschool voor Geesteswetenschap

- vrijdag 3 februari om 20u

- Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

9

feb
Lier

Krachtige ouders en kinderen, 10 positieve inzichten over

opvoeden vandaag

- lezing door Pia Leurs

- donderdag 9 februari om 20u

- Steinerschool Lier, Mallekotstraat 43, 2500 Lier

13

feb
Leuven

Info-avond over leertraject biologische en biodynamische

landbouw

- organisatie: Landwijzer

- 13 februari om 19u

- Abdij van Park 7, 3001 Leuven

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!

Meer info over Via Libra op onze website. 

Wij zijn voor de informatie die wij samenbrengen in grote mate afhankelijk van wat ons

per mail wordt toegestuurd. Wij danken alle organisatoren hartelijk om dit ook te blijven

doen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij foutieve informatie niet kunnen

corrigeren buiten de maandelijkse nieuwsbrieven om.
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