Scala voor trage vragen in een snelle tijd
Trage vragen zijn eeuwenoud, en ze duiken steeds weer op. Ze komen op bij leed, en ook bij levensgeluk, bij zorgen
en hoop en soms in het leven van alledag.
Trage vragen blijven schuren. Ze vragen geen antwoord maar dagen je uit.
Scala is een plek waar je geestverwanten van divers pluimage ontmoet. Waar je uit je ‘comfortzone’ wordt gehaald.
Waar je even de tijd neemt voor een trage vraag. Meedoen met Scala kan flexibel per keer of als lid per jaar.
Meer lezen: www.scalanet.nl
https://www.facebook.com/verenigingscala

Van de schoonheid
en de dood
Een Scaladag met
beschouwingen, beelden
en oefeningen over de dood
en de schoonheid daarvan
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 12.00 - 21.00 UUR
ERMELO
Dood is verbonden met leven in zijn uiterste vorm.
Wat doet de dood met ons? Kunnen en willen wij
onze sterfelijkheid echt tot ons door laten dringen?
Daarachter ligt de vraag: wat doet er werkelijk toe
in het leven?
Onder leiding van beoefenaars van het leven buigen we ons
over aspecten v an de dood: memento mori, rite de passage
en amentatio.

Mariëlle Polman, docente Nederlands en
filosofie, en Christine Elkhuizen, docente
beeldend en algemene culturele theorie,
hebben een lezingenreeks ontwikkeld
onder de titel “Van de schoonheid en de
dood”. Elementen daaruit vormen de rode
draad van het middagprogramma. Geen
leven zonder dood en geen dood zonder leven. De
schoonheid ervan verdient een prominentere plaats en kan
helpen om de dood beter te aanvaarden. Een belangrijke
muzikale rol in het programma wordt verzorgd door Jeroen
de Wit.
Voor meer informatie zie: http://www.mariellepolman.nl/
& http://www.datisdekunst.nl

Programma
12.00 Aankomst en ontvangst, koffie
aansluitend lunch
13.30 Opening door Disney
13.35 Toelichting op het programma
Anton Hurkens, Scala
Middag deel 1. Overgang naar het hiernamaals
13.45 Van de schoonheid en de dood.
Mariëlle en Christine
14.30 Werken in twee groepen:
Marielle Polman: meditatieoefening memento mori
Christine Elkhuizen: kunstbeschouwing over
intrigerend schilderij Nicolas Poussin.
15.00 pauze met koffie/thee
15.15 Uitwisseling van ervaringen, wat is ons heilig?
Middag deel 2. Herinneringen
15.45 Filmfragment: After life,
over het schemergebied tussen leven en dood
16.15 Opdracht: welke herinnering zijn je dierbaar?
17.00 Borrel en diner
Avondprogramma
19.30 Troost van de muziek door Jeroen de Wit
We beluisteren muziekfragmenten.
21.00 Einde van dagprogramma
Locatie: Congrescentrum Dennenheul
Paul Krugerweg 45 3851 ZH Ermelo
Opgeven: info@scalanet.nl
Meer weten over Scala bel even met Jel Engelen
06-24250045 of jelengelen@gmail.com

