nodigt je uit voor een uitzonderlijke lezing van

HANS STOLP
over

Rudolf Steiner :
mens tussen hemel en aarde
Dinsdag 11 juni om 19.30 u
CC De Valkaart in Oostkamp
Alle praktische info onderaan

Rudolf Steiner ( °1861 - +1926 ). In telegramstijl is hij bekend als
 Oostenrijker, schrijver, architect, filosoof, pedagoog, esotericus
 Grondlegger van Antroposofie waarvan hij zelf zei :
" De Antroposofische Vereniging moet mensen verenigen
die het zielenleven van individu én samenleving willen verzorgen
op grond van echt inzicht in de geestelijke wereld "
 Grondlegger van praktische toepassingen als de Steinerscholen,
biologisch-dynamische landbouw, heilpedagogiek en een nieuw
soort 'integratieve' geneeskunde
Ook Hans Stolp raakte gefascineerd door de bijzondere figuur van
Rudolf Steiner. Ondersteund door een powerpoint-presentatie wil hij
een verhelderend, verdiepend in inspirerend licht op de man werpen,
die tijdens zijn leven door zijn leerlingen en ook grote tijdgenoten werd
ervaren als ' een Meester '.
Wie was hij ? Hoe verliep zijn leven ? Hoe kwam hij tot zijn inzichten ?
Waarom worden deze als visionair beschouwd ? Welke betekenis
kunnen ze bijna een eeuw later hebben voor ons moderne mensen ?

Hans Stolp is in onze lage landen sinds vele jaren een populaire spreker
met naam en faam, zijn lezingen zijn bemoedigend en verhelderend,
zijn inhoud is diepgaand en inspirerend en zijn stijl is hartelijk en open.
Vorig jaar sprak hij voor een volle zaal over wat dood gaan is en hoe we
ons er maar beter nu al kunnen op voorbereiden.
Hans zal eerst gedurende vijf kwartuur spreken. Na de pauze is er
gelegenheid tot vraagstelling. Er zal ook een boekenstand zijn met heel
veel van zijn werken.

Praktisch :


Dinsdag 11 juni om 19.30 u stipt. Deuren open om 18.30 u.



CC De Valkaart te Oostkamp, Albrecht Rodenbachstraat 42.
Voor wie van wat verder komt is het gemakkelijk te vinden. Neem afrit 9 van de E40
Brussel-Oostende en volg dan de richtingaanwijzers ' CC De Valkaart '.



Inkom : 15 euro voor wie zich aangemeld heeft
Wie onaangekondigd ( met risico van geen plaats meer ) en last
minute komt betaalt 20 euro.



Aanmelden ten laatste zondag 10 juni door een korte mail te
sturen naar (ENKEL) dit adres : peter_vereecke@hotmail.com.
Noteer de volledige naam van iedereen die je wenst in te schrijven.
Je ontvangt dan een bevestiging met een nummer waaronder
deze reservatie genoteerd is. Als je dit niet na één à twee dagen
krijgt is er iets fout gelopen. Gelieve mij dit te laten weten



Alle info : Peter Vereecke - tel. 055/312075

