Update FVG Nieuwsbrief - mei 2022

Conferentie over geweld en geweldloosheid: filosofische kijk
en ervaringen uit de praktijk

FVG Antwerpen en Pax Christi Vlaanderen organiseren een conferentie met als thema
'geweld'. Met de oorlog in Oekraïne is de vraag over de inzet van geweld, tegengeweld of
geweldloosheid actueler dan ooit. We leggen daarom vragen over geweld en tegengeweld,
maar ook over geweldloos (re)ageren en geweldloze weerbaarheid voor aan onze experten.
Gedurende telkens 20 minuten zullen Erik Meganck en Geert Cornelis (FVG), dieper ingaan
op de kwesties 'waar komt geweld vandaan' en 'kan geweld rechtvaardig zijn', waarna
Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen) voorbeelden zal geven uit de rijke ervaring van de
vredesbeweging van geweldloos verzet.
Praktisch:
Datum en uur: woensdag 11 mei 2022 om 19u
Locatie: Het Volkshuis, Heistraat 8a, Wilrijk
Deelname: gratis en zonder inschrijving; iedereen welkom!
Info : www.Antwerpfvg.eu & www.paxchristi.be

Inleiding Cursus : Kennismaking met het Sanskriet
Door Prof. J. Gohil
1 les ter voorbereiding voor cursus
Sanskriet Deel 2
Tijdsduur 1 x 3uur
Uur : 10.00u - 13.00u
10 mei, locatie :FVG,
Goudenregenlaan 2
Inschrijvingsprijs : € 15,00 (niet
leden) € 10,00 (leden FVG)
Cursus Sanskriet Deel 2
Door Prof. J. Gohil
Reeks van 3 lessen
Tijdsduur 3 x 3uur
Uur : 10.00u - 13.00u
17 & 24 & 31 mei 2022
Inschrijvingsprijs : € 45,00 (niet leden) € 40,00 (leden FVG)
Inschrijvingen via www.Antwerpfvg.eu – secfvg@yahoo.com of ter plaatse

De studie van het Sanskriet (oud-Indisch) brengt ons onmiddellijk in contact met de
belangrijkste religieuze, filosofische en literaire teksten. Ook voor filologen en
linguïsten blijft het Sanskriet als vergelijkende taalwetenschap onmisbaar.
Het meest interessante aan het Sanskriet is dat het een verfijnde taal is - bijna elk
woord is goed gevormd in context met andere woorden en op zichzelf. Zodra dit feit
wordt begrepen, wordt de studie van de Sanskriettaal gemakkelijk.
***
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