Uitgelichte activiteiten
Workshop ‘vrij zaadgoed’

Een ander licht op euthanasie
Voordracht over leven en sterven

Movo-poëtische en muzikale ontmoeting

Muziek door en voor liefhebbers

di 13 november – 20:00-22:00 uur

vr 16 november – 20:00-22:00 uur

vr 30 november – 20:00-22:00 uur

za 8 december – 15:00-17:00 uur

Bijna alle boeren zijn voor de
zaden waar hun gewassen uit
groeien afhankelijk van een paar
grote zaadbedrijven. Dit zaad is
vaak zo gemanipuleerd dat het geen
nieuw zaad geeft en er zitten veelal
patenten op. Terwijl het juist van belang is om zelf zaad te kunnen kweken.
In deze workshop, georganiseerd
door Odin, geeft professor Edith
Lammerts van Bueren een inleiding
over het belang van vrij en biologisch
zaad. We proeven wortels om de
verschillen te ervaren en kijken naar
de alternatieven die Odin i.s.m. het
Louis Bolk Instituut helpt ontwikkelen.

Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van
Utrecht en Marianne de Nooij, voormalig
microbioloog en priester in de Christengemeenschap nemen u mee in de wereld
van bewustzijnsontwikkeling, religie,
geesteswetenschap en kunst. Over het
omgaan met sterven en gestorvenen.

Quo Vadis Euritmie Impresariaat nodigt
u uit voor een movo-poëtische en
muzikale ontmoeting: euritmie (Lisa
Dunker),
spraak
(Mar-Lin
Schut)
en muziek (Ephraïm van IJzerlooi met Imke Jelle van Dam). Ernst
Reepmaker modereert. Een bijzondere
samenwerking tussen verwante kunsten.

Met het verbindende motto “muziek
door en voor liefhebbers” wordt een
podium geboden voor gevorderde
amateurs en beginnende profs. Iedere
twee maanden biedt het Haags Open
Podium hiermee een uniek en gevarieerd
muzikaal programma in de Archipel. Laat u verassen door lokaal talent.

Kosten: € 15,-

Kosten: gratis toegang

Kosten: € 5,-

Info:

Info:

Info:

Het belang van vrije, biologische zaden

Kosten: gratis, na aanmelding
via consumenten@odin.nl
Info:
http://bit.do/odin-zaadgoed

http://bit.do/avin-christengemeenschap

Haags Open Podium

QuoVadis Meet IN

http://bit.do/quovadis-meetin

http://bit.do/open-podium

Theater College DNA

Uitvoering Quatre Mains
Piano-duo’s beluisteren

door het Haags Hongaars koor

wo 28 november – 19:30-21:30 uur

vr 7 december – 19:00-22:00 uur

za 15 december – 19:30-21:30 uur

In dit Theater College neemt Manfred van
Doorn ons mee op reis langs de zes belangrijkste beproevingen van deze tijd. Zijn
verhaal illustreert hij met inspirerende,
ontroerende en grappige filmfragmenten
waarbij landbouw de rode draad is. Want
met onze dagelijkse voeding kunnen we een
revolutie veroorzaken voor onze planeet.

De Quatre Mainsgroep ‘s-Gravenhage
biedt de mogelijkheid om samen met een
pianopartner te spelen, óók als u deze nog
niet heeft. Eens in de drie maanden organiseert de groep een avond waarop het
ingestudeerde werkten gehore zalworden
gebracht. Een breed scala aan composities zal op deze avond de revue passeren.

Onder leiding van Kata Kovacs speelt
het Haags Hongaars a-capellakoor
samen met diverse solisten hun jaarlijkse adventsconcert. De Hongaarse
Federatie in Nederland nodigt u van
harte uit voor deze bijzondere
uitvoering om de donkere dagen tot aan
de Kersttijd met klanken te verlichten.

Kosten: € 12,50

Kosten: gratis toegang

Kosten: gratis toegang

Info:

Info:

Info:

met Manfred van Doorn

http://bit.do/theater-college-dna

Meer info & activiteiten?

http://bit.do/quatremains

Bezoek vreedehuis.nl

Adventsconcert

hongaarsefederatie.nl

