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Schrijf een filosofisch artikel en word
J O N G E D E N K E R D E S VA D E R L A N D S ! Landelijke
wedstrijd voor leerlingen uit de bovenbouw

DE GEBREKKIGE MENS

– GELUK OF TRAGIEK
P E R F E C T I O N I S M E ... iedereen loopt hier wel

Een vakjury van docenten, filosofen, journalisten en

eens tegenaan. We moeten voldoen aan het perfecte

uitgevers kiest uit alle inzendingen acht Jonge Denkers.

plaatje. In onze studie. Op ons werk. Zelfs in onze vrije

Tijdens de Avond van de Jonge Denkers laten zij hun filo-

tijd. En wie luistert naar docenten, politici of life-coaches

sofisch talent zien. Jongen Denkers kunnen niet alleen

hoort vooral: we moeten veranderen, het moet beter!”

krachtig speechen, maar hebben ook een open houding
en brengen diepgang in het gesprek.

Wij dagen je uit! Schrijf een filosofisch artikel over de

Onder begeleiding van experts gaan de acht Jonge

waarde van gebreken. Ga in de op de vraag: kunnen we

Denkers aan de slag. De echte 'schrijvers' krijgen de kans

niet beter blij zijn dat we gebreken hebben als mens? Dat

om met Uitgeverij Lemniscaat te werken aan een essay

we een beetje klunzig zijn? Of dit is juist tragisch? Hoe

ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie. De Den-

gaan we om met deze tegenstrijdigheden: enerzijds ons

kers die net als Socrates een voorkeur voor het gesprek

streven naar perfectie en volmaaktheid, anderzijds ons in-

hebben, krijgen de kans de 'markt' op te gaan. In aanloop

zicht dat het volmaakte onbereikbaar lijkt.

naar en tijdens de Maand van de Filosofie voeren zij pu-

Het gaat erom dat je inzending filosofisch relevant,
prikkelend, origineel, goed geschreven en toegankelijk

bliekelijk filosofische gesprekken.
Alle Jonge Denkers krijgen een bijzondere onderschei-

voor een breed publiek is. Omdat wij de manier van

ding. In de Maand van de Filosofie worden ze officieel uit-

presenteren ook meewegen, vragen wij je om ook een

geroepen tot De Jonge Denkers en kunnen ze in diverse

pitch mee te sturen waarin je jouw column in 1 minuut

media hun licht laten schijnen over de actualiteit.

samenvat.

Stuur je filosofische artikel (700 - 1300 woorden) met pitch
U I T E R L I J K 15 O K TO B E R 2 0 1 8 naar: info@dejongedenkers.org
Meer informatie: www.dejongedenkers.org
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