Hacking en Filosofie
4 Juli bij MADLab.nl
19:00 tot 21:30
Club GrassRoots
Cafe over ICT & Politiek

Open Debat café met:

Harry Willemsen

Grenzeloos nadenken. Dat is de gedachte achter filosoferen. Ook over de samenleving van de toekomst! De
technologie gaat ontzettend snel: een nieuw maatschappelijk fenomeen is “hacking”. De innovatie van
hacking geeft ons nieuwe, snellere economische voordelen. Hacking schept nieuwe denkvormen met nieuwe
begrippen en dat geeft soms nog verwarring. Gelukkig, helpt filosofie qua houvast en krachtige fundering!
De opening speech: “Ik hack, dus ik ben!”

Door gastspreker: drs Harry Willemsen

“Hackers & Filosofen ‘verbouwen’ beiden graag de werkelijkheid, respectievelijk via techniek & geschrift”.

Onze gastspreker is filosoof, redacteur van Tijdschrift Filosofie en organisator bij de Wijsgerige
Kring Eindhoven. Tevens organiseert hij filosofievakanties bij Centre Erasme. Een echte lifehacker!
Topics
 De rol van Hacking
 Filosofie en Hacking
 Filosoferende Hacker

Productief kennisdelen erna!
We houden in het politieke ICT café inspirerende hacking en filosofie
presentaties waarna een open discussie volgt, om nog eens wat dieper op
het onderwerp in te gaan en met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Agenda
19:00 Inlopen
19:30 Hacking en Filosofie
Harry Willemsen, filosoof
20:00 Debat over hacking
Hackers vs Filosofen
20:45 Open Debat

Debating deelnemers o.a:
Guy Braun: filofaster, kunstenaar &
bestuurder bij GroenLinks Plus.
Koen Aben: hacker & bestuurder bij
werkgroep ICT GroenLinks.
o.a. Rene Pare, Guy Braun
en Koen Aben
hacken met filosofie
namens GroenLinks Eindhoven

De hackers van MADspace, de
Eindhovense hackerspace.
De filosofieclub ‘filosofieplezier’

Waar zitten we?
www.MADLab.nl
Vestdijk 280
5611 CZ Eindhoven

MAD  EMERGENT ART CENTER
Registreer bijtijds (website)
Plattegrond (zie hier)
Veel gratis parkeren in dit gebied

Eindhoven hackers vinden: hacking en filosofie is een prima combinatie!
Grassroots Eindhoven is een groeiende club, voor moderne lifehackers en GroenLinks liefhebbers in Eindhoven.
In de regio wonen zeer veel innoverende engineers. We houden van pittige discussie en zetten hierom een
maandelijks café neer: kennis delen in een goede sfeer. Meer weten? Zie http://www.GroenlinksDenktMee.nl!

