SV-nieuws december 2021
non scholae Sed Vitae discimus
https://www.sedvitae.nl
➼ met Sed Vitae, doe je mee en méér ➼
Aankondigingen van de commissie AcTviteiten
1. Tweede Themadag LocHal Tilburg woensdag 15 december 2021
2. Lezing en ﬁlm over Hildegard von Bingen , dè ‘femina universalis’ op
de randen van de middeleeuwen/renaissance,
in ﬁlmhuis Cinnecita 13 jan 2022
3. Vertoning van video’s over de Brabantse natuur van Mark Kapteijns door de ﬁlmer,
gevolgd door een natuurwandeling op nader te bepalen datum en plaats
4. Bezoek aan het historische stadje Doesburg met het Lalique museum etc. begin juni 2022
5. Bezoek aan Museum Voorlinden en zijn mooie tuin van Piet Oudolf in Wassenaar
Uitnodiging voor de tweede dag LocHal Tilburg, zonder stadswandeling
(nog twee plaatsen beschikbaar!)
Programma
10:00 uur Koﬃe/thee met gebak in de LocHal, aan de achterzijde van NS sta,on Tilburg
10:30 uur Rondleiding in de LocHal in groepjes van vijf door de gids Bibliotheek Nieuwe s,jl met
verschillende labs en de gidsen vertellen over architectuur en geschiedenis van de LocHal.
De rondleiding duurt vijf kwar,er. Daarna kunt u op eigen gelegenheid tot de lunch rondkijken,
bij de ,jdelijke exposi,es, bijvoorbeeld.
13:00 uur Lunch in Eetbar De Wagon.
Aanmelden: inschrijven kan tot 4 december bij francis.huisman@wxs.nl of 06 2233 9042 of
Francis Huisman, Elzenstraat 21, 5038 HB Tilburg
Door de coronamaatregelen van nu is de groepsgrooFe vijf, waardoor er meer gidsen nodig zijn.
Dat veroorzaakt een verhoging van de kosten voor deelnemers, helaas, namelijk:
€ 38,- voor leden; € 43,- voor niet-leden, graag bij uw inschrijving meteen overmaken naar:

NL22 RABO 0320 3888 16 van Sed Vitae, o.v.v. LocHal Tilburg 2021
Zie voor inhoudelijke informaJe het ingekorte verslag in de oktoberbrief van Sed Vitae of
hFps://www.sedvitae.nl/wp-content/uploads/2021/11/Verslag-themadag-arcitectuur-2-11-2021.pdf
Tip 1: kom met het openbaar vervoer of op de ﬁets (graJs stalling)
Tip 2: zorg dat u uw QR-code op uw telefoon + mondkapje bij u heeP !!!

Lezing door de musicologe Marianne Op ten Berge en film over
Hildegard van Bingen 13 januari 2022 filmhuis Cinnecita, Tilburg
Hildegard van Bingen (1098-1179) is in haar tijd als volwassen vrouw al zeer
bekend, om: haar brede eruditie, haar muzikale composities, haar publicaties over
wetenschappelijke onderwerpen van de 12e eeuw en … haar visioenen die zij
vastlegde. Door die publicaties raakt zij toen en later het bekendst. Vandaar de
‘zoetelijk heilige’ illustraties die door de eeuwen heen van haar zijn gemaakt én
verkocht!
➜➜➜
Tiende Visioen van
het Derde Boek

⬅ Gelukkig zijn haar geschriften en muziek veilig bewaard. Daarover
correspondeerde ze met andere intellectuelen. Bovendien was ze eigenwijs
genoeg, om koningen, keizers en pausen van ongevraagd advies te dienen. Ze sticht
in Bingen een eigen vrouwen-gemeenschap/klooster waar zoveel vrouwen op af
komen, dat een tweede nodig is.
Deze vrouw is dus werkelijk heel interessant en voor veel andere vrouwen een voorbeeld
(geweest), zodra zij zich onafhankelijker dan ‘hoorde’, op wil(de) stellen!
Voor wie nieuwsgierig is geworden, kijk alvast op: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Hildegard_van_Bingen

Liber

Divinorum
Operum

Programma:
- ontvangst met koffie en gebak
- lezing door Marianne Op ten Berg, musicologe
- lunch in de Ristobar
- film
- nazit

Zelf ontwikkeld alfabet van
Hildegard van Bingen

Aanmelden: na 19 december
De kosten voor deelname
bepalen we eveneens na de persconferentie op 19 december en
we weten of deze activiteit op 13 JANUARI kan doorgaan.
Daarna krijgt u een bericht met een definitieve uitnodiging.
12e eeuws handschrift,
nu in Dendermonde

Het Studiefonds van Sed Vitae is geïnitieerd, om de kosten van een
HOVO Brabant-cursus, voor wie die te zwaar zijn, te verlichten.
Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen of benader
Peter van den Oetelaar: petervdoetelaar@home.nl 073-6414879
Contactpersonen Sed Vitae
voorzitter Kees Rijgersberg rijgersberg.k@gmail.com 06-42106662
secretaris Jacques Verheijen secetaris@sedvitae.nl 06-51428211
penningmeester Tonnie Kuijten penningmeester@sedvitae.nl 0416-311980
ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud ledenadministratie@sedvitae.nl
0161-201142 ADRES ledenadministratie: Maczekstraat 38 CC 4849 Dorst
Heeft u een ander e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie melden!
commissie Activiteiten: Mevr. Francis Huisman francis.huisman@wxs.nl 06 2339042
Publicaties maandbrief en website: Cocky Verweij-den Ouden
webmaster@sedvitae.nl
06-22754200

