WAAR?
De lezingen vinden plaats op Campus Brussel van Odisee Hogeschool en KU Leuven, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. De campus
ligt vlak bij het Centraal Station, aan de Sint-Michielskathedraal en
de Sint-Hubertusgalerij. In de buurt van de campus zijn verschillende
parkings en bus- en metroverbindingen.
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WANNEER?

Soul and Swing – De vervlechting van lichaam en ziel
in de muziek
Joris Preckler

Negen dinsdagnamiddagen van 14u tot 16u.

Nergens zijn klank, ritme en bezieling zo vervlochten als
in de geschiedenis van de jazz. Joris Preckler staat stil bij
enkele mijlpalen uit dat invloedrijke muziekgenre. Muziekfragmenten en duiding wisselen elkaar af.

INSCHRIJVEN EN BETALEN

Joris Preckler is jazzexpert en -programmator bij KLARA.

Inschrijven kan ter plaatse tussen 13u30 en 14u of via overschrijving.
Eén lezing bijwonen kost 5 euro of 40 euro voor de volledige cyclus.
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De lezingen zijn gratis voor studenten en personeelsleden van Odisee
en de KU Leuven Campus Brussel, op vertoon van de studentenkaart.
Okra-leden krijgen een vermindering van 1 euro per lezing of 9 euro
voor de hele reeks.

Pascal Verbeken leidt u rond in de Europese wijk en Sint-Joost,
twee aangrenzende internationale buurten die dag en nacht
verschillen. De Europese wijk is het machtscentrum van
de Europese Unie en het belangrijkste diplomatieke
centrum ter wereld, een blanke bubble van hoogopgeleide
veelverdieners. Sint-Joost is de armste gemeente van
België, een snelkookpan van 180 nationaliteiten samengeperst op één vierkante kilometer. Die botsing van totaal
tegengestelde werelden is de essentie van de Brusselse
identiteit.

Het bedrag stort u op rekeningnummer BE77 786-5850128-42
van Odisee Advanced Education met vermelding ‘Campuslezingen
2019-2020’.

INFORMATIE
Meer info krijgt u op het secretariaat van Odisee Advanced Education.
tel: 02 609 37 37
oae.brussel@odisee.be

Pascal Verbeken is journalist en auteur van ‘Brutopia.
De dromen van Brussel’ (Bezige Bij, 2019).
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SAMENWERKING
De Campuslezingen zijn een initiatief van Odisee Hogeschool en
KU Leuven Campus Brussel i.s.m. Muntpunt en Okra.

Europa en de wereld in Brussel
Pascal Verbeken

Wacht ons een planetaire catastrofe?
Dirk Draulans
Wat zeggen de recentste klimaatrapporten over de opwarming van de aarde? Wat is de impact daarvan op de biodiversiteit? Wat moeten we uit het maatschappelijk debat
rond de klimaatcrisis onthouden? En hoe moeten we ons
in ons gedrag aanpassen aan de klimaatopwarming?
Dirk Draulans is evolutiebioloog en wetenschappelijk
redacteur bij Knack.

CAMPUSLEZINGEN
2019-2020

THEMA:

LICHAAM
EN GEEST

‘O

ns westerse denken’ is eeuwenlang getekend
geweest door de dichotomie tussen een sterfelijk
lichaam en een onsterfelijke ziel, tussen de wereld
van zintuiglijk waarneembare dingen en de wereld van het
bovenzintuiglijke denken, tussen de wereld van de passies en
die van de vrije wil.

PROGRAMMA
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Dat klassieke begripsonderscheid heeft in datzelfde Westen
sterk aan betekenis ingeboet. Darwinisme, psychoanalyse,
materialisme, determinisme, neurowetenschappen en wijsgerige
fenomenologie hebben het domein van het geestesleven
fundamenteel in vraag gesteld of aanzienlijk teruggeschroefd.
Maar omgekeerd doen biologische ontdekkingen (rond de
intelligentie van ecosystemen) en nieuwe technologische
ontwikkelingen (artificiële intelligentie) ons anders kijken naar
de materiële wereld, alsof het domein van denken, bezieling en
bewustzijn net veel breder is geworden.

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan
de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek in het domein
van de cultuur- en wijsgerige sociologie en publiceerde o.a.
‘De sociologie van Jürgen Habermas’, ‘Het geval Canetti’,
‘Klassieke sociologen en hun erfenis’ en ‘Het tijdperk
van de maatschappij’. Recent verscheen van hem ‘Marx
begrijpen, een actuele inschatting van zijn denken’ en
het poëtisch-evocatieve ‘Van mensen en dingen, een verkenning van onze socialiteit’. Verder redigeerde hij o.a.
bundels over public intellectuals, secularisatie en de ideologie
van het marktisme.

OVERZICHT PROGRAMMA 2019-2020
Me, my selfie & I. Over narcisme en zelfdwang
in onze cultuur – Walter Weyns

10/12

Op zoek naar de hele mens. Een bijbels perspectief
– Bénédicte Lemmelijn

17/12

Sekswerk in België – Hans Vandecandelaere

18/02

Mind the hype. Over de zin en onzin van
mindfulness voor jongeren – Filip Raes

3/03

Lookism. De lelijke waarheid achter discriminatie
op uiterlijk – Jogchum Vrielinck

17/03

Oog in oog. Bemiddeling in moord - Moderator

21/04

Soul and Swing – De vervlechting van lichaam
en ziel in de muziek – Joris Preckler

5/05

Europa en de wereld in Brussel – Pascal Verbeken

19/05

Wacht ons een planetaire catastrofe? –
Dirk Draulans

17/12

10/12

Op zoek naar de hele mens. Een bijbels perspectief
Bénédicte Lemmelijn
Het onderscheid tussen lichaam en geest vloeit voort
uit een synthese van de Griekse en Christelijke traditie.
Maar wat biedt ons het perspectief van het Oude Testament
en de Joodse traditie om de mens in zijn heelheid te
denken? Hoe zijn daar lichamelijkheid, bewustzijn en
spiritualiteit in elkaar verstrengeld?
Bénédicte Lemmelijn is hoogleraar Oud Testament aan
de Leuvense Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.
Zij publiceert over tekstkritiek van het Oude Testament, maar
ook over bredere bijbels georiënteerde thematieken.

Sekswerk in België
Hans Vandecandelaere
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Sekswerk in België heeft vele gezichten. Je hebt vrouwen,
mannen en transgenders, maar ook raamprostituees, pornoacteurs en seksuele dienstverleners voor bejaarden en
personen met een beperking. Om nog maar te zwijgen van de
wondere wereld van massagesalons, champagnebars, escorts
en sekswebcams. Tijdens de lezing vertelt Vandecandelaere
over zijn recentste boek waarin hij een brede blik achter de
coulissen gunt en legt een extra accent op seksuele dienstverlening voor oudere mensen.

Wat het 'zelf’ ook moge zijn, het is een opdracht waarmee
de huidige maatschappij haar leden opzadelt. Zelfwaan is
immers het cement van een geïndividualiseerde maatschappij. Toch ervaren velen die opdracht als (te) zwaar.
Het is nog niet zover dat mensen de opdracht afwijzen of
verwerpen – integendeel. Maar velen lijden eronder. Zoals
Christopher Lasch een halve eeuw geleden al schreef:
het zelf is narcistisch geworden, kleinzielig, vol zelfbeklag.
Het is verontwaardigd over wat het allemaal wordt aangedaan en is de therapeutische toer op gegaan.

Deze reeks Campuslezingen belicht het thema van lichaam
en geest vanuit een meervoud van perspectieven (theologie,
psychologie, biologie, sociologie, recht, muziek en stedelijke
ruimte). De intuïtie daarbij: lichamelijkheid en bewustzijn zijn
in elkaar verstrengeld. Materiële processen en geestelijke
activiteiten werken op elkaar in.
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Me, my selfie & I. Over narcisme en zelfdwang in
onze cultuur
Walter Weyns

We beoordelen mensen vaak op uiterlijk. Meestal zelfs
onbewust. Sociologisch onderzoek laat zien dat de maatschappelijk en economische impact van iemands uiterlijk
erg groot is: in alle levensfasen en in alle takken van
beroep heeft het een significante impact. Voor mooie
mensen is er een ‘bonus’, terwijl mensen met een uiterlijk
dat afwijkt van de norm ‘sancties’ oplopen. Wat moet het
recht daarmee aanvangen? Moet discriminatie op grond
van uiterlijk (lookism) dan verboden worden, zoals nu
al het geval is met discriminatie op grond van geslacht,
geaardheid, leeftijd, handicap, religie, etniciteit en andere
gronden? Of stoten we hier op de grenzen van het recht?

Hans Vandecandelaere is historicus en heeft recent 'Sekswerk
in België’ (Epo, 2019) gepubliceerd. Zijn debuut ‘In Brussel.
Een reis door de wereld’ (EPO, 2012) over zestig jaar recente
migratie wordt beschouwd als een standaardwerk. Hij schreef
ook het goed onthaalde ‘In Molenbeek’ (EPO, 2016).

18/02

Jogchum Vrielinck doceert recht en religie en anti-discriminatierecht aan Les Facultés Universitaires Saint-Louis –
Bruxelles. Hij heeft tal van publicaties op naam rond
anti-discriminatierecht, waaronder ‘Pro Deo. Ongevraagd
juridisch advies aan vrijheidsstrijders en fanatici’ (Universitaire Pers Leuven, 2016).

Mind the hype. Over de zin en onzin van mindfulness
voor jongeren
Filip Raes
Jongeren krijgen steeds meer te kampen met stress, angst en
depressie. In deze lezing staat Filip Raes op kritische wijze stil
bij de potentiële waarde van mindfulness om zulke klachten
aan te pakken en te voorkomen. Vooral de rol van piekeren
wordt daarbij belicht.
Filip Raes is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar psychologie aan KU Leuven. In zijn onderzoek en praktijk
richt hij zich vooral op de problematiek van depressie en de
impact van piekeren. Naast fundamenteel onderzoek voert
hij ook toegepast onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen van psychologische interventies, waaronder
mindfulness.

Lookism. De lelijke waarheid achter discriminatie
op uiterlijk
Jogchum Vrielinck
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Oog in oog. Bemiddeling in moord
Moderator
Wat gebeurt er wanneer een dader van een levensdelict
en nabestaanden van een slachtoffer elkaar ontmoeten?
Wat is de zin ervan? Wat doet dat met de nabestaanden
en de dader? Hoe begeleid je zo’n ontmoeting als bemiddelaar? Wat zijn mogelijkheden en kansen? En wat zijn de
valkuilen? Bemiddelaars van Moderator getuigen.
Moderator. Forum Herstelrecht en bemiddeling vzw faciliteert
slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaanderen sinds twintig
jaar. De organisatie bemiddelt in dossiers voor en na
dagvaarding en in het kader van de strafuitvoering.

