PRAKTISCH
Datum:
Zaterdag 11/9/2021, vanaf 09:00

Locatie:
“Beware of the false heroes of the day.
This song and dance will always prevail”
Uit Kingpin, Absynthe Minded

De Meubelfabriek
Meibloemstraat 18
9000 Gent

Inschrijven:

Afbeelding:

Deelname is gratis, maar we vragen
vooraf in te schrijven via een mail naar
wim.matthys@gmail.com

'De leugenaar en de getuige -1/5' 2021
Lunch:
©Björn Wandels

Gezelschap voor Psychoanalyse en
Psychotherapie vzw, Wintervijverstraat 18,
9052 Zwijnaarde. Ond.nr. 0443.290.394,
RPR
Gent. www.gezelschap.be,
webmastergpp@gmail.com

Ter plaatse wordt een lunch voorzien
aan 15 euro. Het Gezelschap neemt de
drank voor haar rekeningen. Gelieve
voor 28 augustus in te schrijven via een
mail naar hoger vermeld e-mailadres.
Betaling kan vooraf op rekening van het
Gezelschap Vzw: BE38 0012 3998 7372
(met vermelding van je naam & 'lunch
intercarteldag'), of ter plaatse.

Intercarteldag
11/9/2021

Ook in het huidig werkjaar organiseert
het Gezelschap een intercarteldag.

[Type a quote Programma
from the document or the
summary of an interesting point. You can
position the text box anywhere in the
document. Use the Text Box Tools tab to
change the formatting of the pull quote
textonthaal
box.] met koffie en koeken
9u

9u30 verwelkoming en lezingen
Het programma voorziet in de eerste
plaats ruimte aan sprekers om een
cartelproduct te presenteren. Net als bij
de vorige editie werken we tevens met
een panel dat een debat zal initiëren,
dit jaar over “ver-talen”. Ook bieden we
volgens traditie de kans aan sprekers
om een werkstuk te presenteren dat
niet strikt genomen een cartelproduct
betreft.

Met de intercarteldag wensen we graag
een opening te creëren voor dialoog
over de cartels heen en voor
uitwisseling over de opstart van nieuwe
cartels. Alle geïnteresseerden zijn van
harte welkom.

Mileen Janssens - - - Autistische
toestanden en hun objecten –
voortborduren op Tustins Autistic States
in Children
Hans Bogaert - - - De Droomduiding.
Een brug naar Brücke

13u45 lezingen en discussie
Anneleen Van Nieuwenhove - - - In de
ban van jaloezie: de zoetzure smaak van
het vergif
Dries Devocht - - - Het rekbaar goud
van zwijgen. Over schaamte.

14u50 pauze
15u panel “ver-talen” & discussie
Pat Jacops - - - Lacans Jeunesse de
Gide: onmogelijkheid en
noodzakelijkheid van een vertaling.

10u45 pauze
11u00 lezingen en discussie
Shauni De Gussem - - - What’s in a
name: queerness, non-binariteit en
LGBT+, vanuit Seminarie XX: Encore
Annalise Delbouille - - - Anti-oedipale
interpretaties en processen van
(her)lezing
12u30 lunch

David Blomme - - - Wenn man
Freuds Psychoanalyse wirklich von
Grund auf verstehen will, muss man
seine Bücher in der Originalsprache
lesen.
Jean-Pierre Van Eeckhout - - - Hoe de
taal je drijft naar 'Het
secretariaat uitwisseling’ van het GPP.

16u15 Muzikale afsluiter..
Carolin en Brecht
16u35 Napraten bij een drankje..

