
Fototentoonstelling Passie & Humanisme 
van vrijdag 15 januari tot en met zaterdag 30 januari 2016 in De Schipperskapel

Fotograaf Guy Kleinblatt verenigde met dit project twee passies: zijn passie voor de mens, met al zijn innerlijke conflicten 
en zijn passie voor het beeld, namelijk zwart-wit portretfotografie. Een extra dimensie werd gegeven door een stilleven 
van persoonlijke objecten toe te voegen die een aanduiding geven over de mens achter de mens. De toeschouwer kan 
met deze stillevens aan de slag en wordt voor de uitdaging geplaatst om ze te ontcijferen. Tot slot hebben de geportret-
teerden aan de hand van een motto ook hun eigen definitie van hun passie en humanisme prijs gegeven.

Guy Kleinblatt geeft letterlijk en figuurlijk een gezicht aan het humanisme om zo mensen te inspireren en aan te sporen 
om in actie te treden!

Guy Kleinblatt: “ ‘Menschen’, Jiddisch voor genereuze mensen, heb ik ontmoet: humanisten die in deze zeer complexe 
tijden, dag na dag, onverstoord proberen om op zeer kleine of grote schaal het leven van anderen te verbeteren. Ik besef 
meer dan ooit dat zolang mensen hun steentje willen bijdragen, de hoop op een betere samenleving gerechtvaardigd is.”

Openingsuren:
vrij 15/01: van 14.00u tot 17.00u
zat 16/01 en zon 17/01: van 14.00u tot 17.00u
don 21/01, vrij 22/01 en zat 23/01: van 14.00u tot 17.00u
don 28/01, vrij 29/01 en zat 30/01: van 14.00u tot 17.00u

Op vrijdag 15/01, voorafgaand aan de gespreksavond, geeft fotograaf Guy Kleinblatt een rondleiding om 19.00u. 

Gespreksavond met gepassioneerde 
humanisten
vrijdag 15 januari 2016 om 20.00u in De Schipperskapel

Humanisme wordt onder een kritische loep genomen en van-
uit verschillende hoeken en terreinen bekeken en beleefd. 
Leer de mensen achter de portretten kennen en laat je          
inspireren, enthousiasmeren, verwonderen, en maak kennis 
met enkele buitengewone mensen!

Een boeiende gespreksavond met onder andere fotograaf en 
bezieler van het project ‘Passie & Humanisme’ Guy Kleinblatt, 
filosoof en hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Gent en op-
richter van ‘De Maakbare Mens’ Johan Braeckman, directeur 
van de Dossin Kazerne Christophe Busch, actrice en zan-
geres Wanda Joosten, acteur en creatieve duizendpoot 
Warre Borgmans en met als moderator journalist en stem- 
acteur Peter Cremers.

We sluiten deze bijzondere avond af met de gelegenheid tot 
napraten met een hapje en een drankje. 

Huisvandemens Brugge

Human Passion
Fototentoonstelling Guy Kleinblatt

Schipperskapel Brugge
15/1 tot en met 30/1/2016

Gespreksavond Passie & Humanisme
Schipperskapel Brugge
15/1/2016 om 20.00 u 

Muzikale theatervoorstelling  'Human Passion' 
Biekorf

 3/2/2016 om 20.00 u



Muzikale theatervoorstelling 
'Human Passion'
woensdag 3 februari 2016 om 20.00u in De Biekorf

Een voorstelling over tijd, en wat je er mee doet in je leven. 
Over generaties, hun verschillen en overeenkomsten. Over  
ongeduld, gedrevenheid, overgave en passie. 

De voorstelling ‘Human Passion’ is ontstaan vanuit het unieke 
fotoproject ‘Passie & Humanisme’, en is een combinatie van 
prachtige beelden, pakkende verhalen en ontroerende muziek.

In de voorstelling beschrijft ‘Sara’, met de stem van Marilou 
Mermans, het verhaal van haar leven aan haar kleindoch-
ter Lennon. Ze vertelt over bijzondere mensen die ze heeft     
ontmoet, mensen die op hun eigen manier hun best deden 
om de wereld een stuk mooier te maken voor anderen.

Het stuk wil de toeschouwer inspireren, goesting doen krijgen 
om het leven met beide handen te grijpen en te vervullen!

Met Jean Bosco Safari, Wanda Joosten en Jonna onder bege-
leiding van Steven Jacobs, Peter Verhaegen en Walter Mets.

Praktische info 

Voor de gespreksavond en de rondleiding met fotograaf Guy Kleinblatt op 15 januari, en 
voor de theatervoorstelling op 3 februari dien je in te schrijven via brugge@deMens.nu of 
050 33 59 75. 

Deelname aan de activiteiten is kosteloos. 
Je waardering kan je steeds omzetten in steun via een storting aan LEIF West-Vlaanderen, waar de 
huizenvandeMens nauw mee samenwerken. Op rekening BE44 0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB. 

Adres De Schipperskapel: Komvest 38, 8000 Brugge  
Adres theaterzaal De Biekorf: Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

HUMANISME 

De wereld is een plaats voor nuancering en respect, een plaats voor iedereen, 
en dus niet voor eerloos onbegrip die elke gunstige vooruitgang uitsluit.  
Blijvende interesse in anderen, positieve inspiratie en het willen werken naar het geluk van álle mensen
vormen krachtige bindmiddelen voor een sterke, rechtvaardige en intelligente samenleving.

Humanisme gaat over de band die ons allemaal met mekaar verbindt.
Want … zonder onderscheid in ras, stand, sekse, geaardheid, geloof of levensbeschouwing, 
zijn we vooral allemaal méns, niets méér en ook niets minder,
één grote gemeenschap van gelijkwaardigen.

Voor een bloeiende maatschappij, bevelen wij de ontwikkeling en ontplooiing van 
alle mensen heel warm aan!
Het huisvandeMens volgt met zijn medewerkers dan ook dit eerlijke besef
in al zijn aangeboden werkzaamheden en begeleidingen!

HUISVANDEMENS

Bij het huisvandeMens kan je aankloppen voor een
geboorte-, relatie-, of afscheidsplechtigheid op maat. 
De aanpak is eigentijds, persoonlijk en zingevend.
Je kan bij ons ook terecht voor een luisterend oor
en voor informatie rond een waardig levenseinde.
Open elke werkdag tussen 9u en 16u30 of op
afspraak. Onze dienstverlening is kosteloos.

Meer info op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51
050 33 59 75
brugge@deMens.nu


