Marnixring Land van Playsantië
organiseert op donderdag 7 februari 2019

een avond met Steven UTSI over

“Politieke versus Culturele Identiteit”
Geachte leden van de Marnixring,
Geachte vrienden en sympathisanten,
Wij nodigen U graag uit voor de 1ste lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 7 februari
2019 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel. Alle praktische informatie vindt
u onderaan deze pagina.
Als spreker hebben we Steven UTSI te gast die het zal hebben over politieke identiteit. Naar eigen zeggen
is dat iets anders dan de strikte definitie van identiteit, die vooral cultureel wordt ingevuld. Nochtans is
culturele identiteit nauwelijks wervend om te komen tot politieke verandering. Politieke identiteit
daarentegen wel.
Steven legt uit hoe hij dit ziet en waar de verschillen liggen tussen verschillende vormen van identiteit.
Steven UTSI (° 1973) is afkomstig uit ’s Gravenwezel. Na het afwerken van de Latijn-Griekse humaniora studeert hij Psychologie
aan de KULeuven waar hij tevens het Aggregaat communicatiewetenschappen behaald. Hij gaat er vervolgens aan de slag als
onderzoeksassistent.
Later werkt hij voor de studiedienst van een politieke partij. Van 2003 tot 2013 neemt hij de dagelijkse leiding van die studiedienst
op zich. In 2014 verlaat hij deze dienst, en sinds 2015 is hij werkzaam voor de VVB.
In januari 2018 zet hij de stap naar een zelfstandig statuut als psycholoog en studierepetitor. Inmiddels schrijft hij voor de VVB
nog het 'Witboek Vlaamse Staatsvorming'. De publicatie hiervan is voorzien na de zomer van dit jaar, dus, als het even kan, in
volle regeringsonderhandelingen...
Steven legt zich voornamelijk toe op werk rond Vlaamse onafhankelijkheid. Hij interesseert zich vooral voor de vraag 'hoe zetten
we de stap naar een Vlaamse republiek' i.p.v. blijven stil te staan bij 'waarom doen we dat?'.
Hij geeft graag voordrachten die balanceren op het snijpunt van politieke filosofie en concrete strategie..

Hieronder alle praktische informatie :
Datum:
Uur:
Locatie:

Donderdag 7 februari 2019
Aanvang van de avond: 19:30 u – Aanvang van de lezing: 21:00 u
De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, 2980 Halle-Zoersel
( Er is een ruime parking achteraan)
Bijdrage in de kosten: 45 € pp voor leden en partners van een Marnixring – 50 € pp voor niet-leden. Prijs inclusief:
. Het bijwonen van de lezing, met mogelijkheid tot het stellen van vragen nadien
. Een drankje vooraf, een maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht, de nodige begeleidende dranken
aan tafel (water, wijn), en koffie om af te sluiten
NB: Ook deelnemen zonder de maaltijd vooraf kan (vanaf 21:00 u) aan 10 € pp, drankje inclusief
Inschrijven: Ten laatste op dinsdag 5 februari 2019 bij onze Protocolmeester Remy APPERMONT op volgend
e-adres: r.appermont01@telenet.be
Betalen:
. Door overschrijving op de bankrekening van MR Land van Playsantië: BE89 1430 9105 2385
met vermelding van uw naam, het aantal personen, en de gekozen formule
. Of door contante betaling aan onze Penningmeester Johan VANSLAMBROUCK tijdens de
avond van de lezing
Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië hoopt van harte U te mogen verwelkomen op deze avond !

