OpenBoek lezing
Woensdag 30 april 2014
In De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout zal
Mevrouw Els Launspach een lezing geven over de Griekse Tragedie.
In haar eigen woorden vertelt ze onderstaand over de inhoud van de lezing.
In aansluiting aan deze lezing wordt een cursus georganiseerd,
die bestaat uit vier bijeenkomsten in mei en juni 2014.

De Griekse tragedie, oorsprong en ontwikkeling.
In deze lezing zal ik vertellen over mijn grote liefde voor de Griekse tragedie, een kunstvorm
die in de vijfde eeuw voor Christus een belangrijke plaats innam in het denken over de
positie en het handelen van de mens. Volgens velen is de Griekse tragedie diepgaander dan
de filosofie van die tijd, verankerd in religieus besef en tegelijk zich daarvan losmakend,
vragen stellend. Hier werden problemen verbeeld op een wijze die nieuw en verpletterend
was. De held(in) werd op zichzelf teruggeworpen en moest in een verscheurend conflict een
keuze maken.
Hoe deze kunstvorm zich in de loop van de geschiedenis ontwikkelde (mythologie, politiek,
dialoog, koor, theaterbouw), is het onderwerp van de inleiding op woensdag 30 april.
Hoe de dilemma’s door drie verschillende schrijvers werden vormgegeven in de stukken
(zoals Oedipus, Antigone, Medea, Iphigeneia in Aulis en de Oresteia) is het onderwerp van
de vierdelige cursus die op de lezing volgt.
Gaat u mee op deze reis naar de oudheid? De lezing op woensdag 30 april staat op zichzelf.
Aan het eind van de cursus op de vrijdagen 16 en 30 mei, 13 en 27 juni (15-16.30 uur) heeft
u enkele tragedies bestudeerd en herkent u de dramatische boog met haar drie draaipunten
ook in hedendaags toneelwerk en films. U heeft kennis gemaakt met de wortels van het
klassieke Griekenland, haar uitingsvormen, teloorgang en betekenis.

Els Launspach

RESERVEREN VOOR voor de maaltijd is NOODZAKELIJK voor 27 april.
entree voor leden € 7,50; voor niet-leden € 10,00
maaltijd € 9,00 (leden genieten voorrang mits aangemeld voor 23 april.
Zaal open (voor een glaasje)
Begin van de lezing
Maaltijd na de lezing

17.00 uur
17.30 uur
18.45-20.00 uur

aanmelden per e-mail : kring.penningmeester@ziggo.nl
of telefonisch via : 06-16396446
OOK VOOR DE VIERDELIGE CURSUS KUNT U ZICH VANAF HEDEN
OPGEVEN VIA BOVENGENOEMD E-MAIL ADRES OF TELEFOONNUMMER
KOSTEN van de cursus : € 48,00 voor leden en € 64,00 voor niet-leden

