
 

 

 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 
 

Programma Summerschool:   
 

Filosofie en levenskunst:  
Leven als ontwerp 
 
Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli 2022 
 
Met docent : Dries Boele 
 

 
Maandag 
25 juli  

 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Introductie: Filosofie, levenskunst & je leven vormgeven 

11.15 uur Koffie/thee 

11.45 uur (vervolg) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

15.00 uur Het formuleren van je eigen levensontwerp 

16.15 uur Koffie/thee 

16.30 uur Sartre en de vrijheid om je leven te veranderen 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Uitweiding/ film 

21.30 uur Einde programma van dag 1 / aan de bar 

 
Dinsdag  

26 juli 

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Schopenhauer en de (on)vrijheid van de wil 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur (vervolg) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

15.00 uur Foucault en de macht van omstandigheden 

16.15 uur Koffie/thee 

16.30 uur (vervolg) 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 
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20.00 uur Sekseverhoudingen: de dynamiek van het verschil (o.a. Irigaray) 

21.30 uur Einde programma van dag 2/ aan de bar 

 
Woensdag  

27 juli  

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Boeddhisme, lijden en innerlijke vrijheid 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur (vervolg) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

15.00 uur Taoïsme en de verslaving aan problemen 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Uitweiding/ film 

21.30 uur Einde programma van dag 3 / aan de bar 

 
Donderdag 
28 juli  

 

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Het wordende leven & creativiteit (Nietzsche) 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur (vervolg) 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

15.00 uur Het leven als exces & grenservaringen (Bataille) 

16.15 uur Koffie/thee 

16.30 uur (vervolg) 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur De rol van ingrijpende ervaringen (Badiou) 

21.30 uur Einde programma van dag 4 / aan de bar 

 
Vrijdag 

29 juli  

 

Vanaf 07.30 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Camus en de mens in opstand 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Herformulering van het eigen levensontwerp. Evaluatie 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

Aansluitend Einde Summerschool ‘Filosofie en levenskunst: het leven als ontwerp’ 

 


