PRAKTISCH
	
  

Station Sleidinge

Intercarteldag

Weststraat 131
9940 Sleidinge

We voorzien een lunch ter plaatse
(ook voor vegetariërs) aan 17 euro
inclusief drank.

Björn	
  Wandels

Gelieve hiervoor in te schrijven
voor 13 juni via mail naar

Zaterdag 20 juni 2015

filiepverhaeghe@gmail.com

http://www.gezelschap.be/website/Intercarteldag.html

	
  

Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

	
  
Het station, als knooppunt van vertrekken en
arriveren, als niemandsland tussen verleden en
toekomst, dit is de plaats waarop we de arbeid van een
jaar laten kristalliseren. Een bestemming of een
tussenstation naar nieuwe (w)oorden?
De Intercarteldag is over de jaren heen geëvolueerd
naar een Interdag, waar niet enkel het product van een
carteljaar wordt voorgesteld, maar tevens ruimte
gelaten wordt voor andere bedenksels, spinsels, nonen andere -sens. Ook dit jaar wordt de psychoanalyse
weer vanuit een breed spectrum aan perspectieven
belicht.

14u-15u

PROGRAMMA

Sessie 2

Wim Matthys - L’envers de la psychanalyse?

9u-10u Verwelkoming
Freek Delaruelle - Vree(m)dheid/Handicap

10u-12u

Sessie 1
Alain Pringels - Lacan lezen

Evy De Caluwé - Iets over de setting
Dries Roelandts - Vader, ziet ge dan niet dat ik verbrand?

15u-15u20

Koffiepauze

Vera De Vleesschouwer - Terug naar de kern

15u20-16u20

Sessie 3

CINEMATOGRAFISCH INTERMEZZO:

Marnik Dehaene - Lichaam en geest vervlochten en ontrafeld. Een

Björn Wandels - OOrgan XVIII

vrouwenkwestie? Van M.A. Sechehaye tot G.Pankow - Une descente
aux enfers?

Bert De Meulder - Visioen en raadsel van Zarathoestra. Met

We hebben ervoor gekozen om de Intercarteldag deze
keer te organiseren in het oud stationsgebouw van
Sleidinge. Dit gebouw werd een tijdje terug
aangekocht door het PCGS, en zal ingericht worden
als de thuisbasis voor een nieuw project
in de
ambulante psychische hulpverlening.

Nietzsche dansen onder de poort van het ogenblik.

Olaf Mylle - Het relationele leven van de hysterie

Herbert Beuseling - Het spel van de olifant

David Schrans - Essai sur le con ofte, de kunst van het geven

12u-12u30

Discussie
16u20-17u

12u30-14u

Lunch
Fade out

	
  

Discussie

