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Interessante lezingencyclus in ‘Pakhuis de Zwijger’ over de
implicaties in ons nieuwe ‘Tijdperk van de mens’

'Wakker worden in het
Antropoceen!'
Vanuit kunstenaarscomplex Nieuw & Meer werkt de ‘Landtonggroep’ (o.a.
Dirk Sijmons, Jeroen Saris, Erik Hobijn, Elsbeth Pluimers en Fred Martin) al
enige jaren aan de vraagstelling hoe de directe omgeving van de Nieuwe Meer
een ‘long-functie’ kan verwerven in de toekomst van de groeiende metropool
Amsterdam.
In maart 2018 presenteren de leden het boekwerk ‘Het Antropocene Bosch’ aan
publiek op de ‘Inspiratieavond’ georganiseerd door de Gemeente Amsterdam.
In dit Bosplan zetten de auteurs en kunstenaars een origineel en doordacht 21e
eeuws antwoord uiteen. Tijdens de bijeenkomsten daarna, met gebruikers
en bestuurders van het N&M-gebied, roept het begrip ‘Antropoceen’
allerlei vragen op. Een keur aan reacties: “Wat bedoelen jullie daarmee?
Het is zo intellectueel! Het bekt niet lekker! Het spreekt niet tot de
verbeelding!”. Reden te meer om de betekenis van ‘Antropoceen’ handen
en voeten te geven.

PROGRAMMA
18 december 2018
Titel: De wekker rinkelt
Dirk Sijmons: Landschapsarchitect
Lisa Doeland: Filosofe
Jos van den Broek: Em. hoogleraar
wetenschapscommunicatie
22 Januari 2019
Titel: De alarmklok gaat af
Henk Ovink: Nederlands watergezant
Ingrid Boas: Ass. prof. Milieustrategie
Jelle Reumer: Bioloog en Paleontoloog
19 Februari 2019
Titel: Wat gaan we vandaag doen?
Derk Loorbach: Prof.Soc. Econ. Transities
Albert Faber: Auteur
Joachim Declerck: Architect
19 Maart 2019
Titel: Hoe kan kunst de schok van het
Antropoceen helpen verwerken?
Ruben Jacobs: Cultuursocioloog
Christien Meindertsma: Ontwerper/kunstenaar
Erik de Jong: Bijz. hoogleraar Cultuur,
Landschap, Natuur

Krantenartikel in Groene Amsterdammer
Op 5 dec. verschijnt in ‘De Groene Amsterdammer’ een artikel van Jaap
Tielbeke. Hij stelt de benadering van milieukundige Albert Faber tegenover de
visie van klimaatexpert en filosoof Clive Hamilton. Over één ding zijn beide
auteurs het in ieder geval eens: het Antropoceen is geen abstracte dreiging in de
toekomst, het is het tijdperk waarin we leven- ook al lijken we dat nog steeds niet ten
volle te beseffen.
Unieke lezingencyclus in Pakhuis de Zwijger
Stichting Landtong gaat nog verder. Dirk Sijmons heeft 11 wetenschappers en
deskundigen bereid gevonden een voordracht van een half uur te geven in
Pakhuis de Zwijger. ‘Wakker worden in het Antropoceen’ is een unieke
lezingencyclus. Op vier avonden werken elf sprekers vanuit meerdere
invalshoeken het begrip uit. Elke avond heeft een titel, zie programma.
‘De wekker rinkelt’ op de eerste avond 18 dec 2018 wordt belicht door Dirk
Sijmons, Lisa Doeland en Jos van den Broek.
Reserveer een plaats, en laat u zelf informeren hoe we ‘er voor staan’.
De entree is gratis!
Lees meer op: https://dezwijger.nl/programmareeks/wakker-worden-in-hetantropoceen
Nadere informatie over het programma kunt u horen via een podcast waar u
in een half uur een beeld krijgt van de achtergronden van de reeks:
https://dezwijger.nl/magazine/podcast-aflevering-14-dirk-sijmons

Elsbeth’s tentoonstelling Golden Spike is te
zien tot 14 januari 2019 in het
Oertijdmuseum in Boxtel,
Bosscheweg 80, (5283 WB)
Tel: 0411 616861.
Rondleiding door Elsbeth:
2 en 6 januari 2019 om 14 uur.
R.s.v.p. via contact@oertijdmuseum.nl
of op afspraak 06-48618393

