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Neem deel aan de openbare gesprekken van Denkkracht.nl

Bekijk de webversie

Hallo Peter,
om maar eens met een cliché te openen: het zijn bijzondere tijden. En dat zijn het!
Ff wennen
Aan het thuiswerken heb ik niet hoeven te wennen, dat deed ik al voor 80%. Maar dat ik
voorlopig nada werk dus inkomen zal hebben, heeft me enige weken in een niet al te best
humeur gehouden. Gelukkig is er ondertussen in !nanciële ondersteuning voorzien. Dus
daarmee valt een last van mijn schouders.
Het idee dat ik voorlopig geen enkel !loso!sch gesprek zou kunnen leiden, vind ik ook niet
leuk. Gelukkig beginnen her en der in den lande online socratische gesprekken van de
grond te komen. Ja, dan kan Denkkracht.nl natuurlijk niet achterblijven.
Socratisch online
Als oud-videomaker ben ik dan ook al dagen bezig allerlei combinaties van apparatuur en
software aan het uitproberen. Ik zal jullie niet vermoeien met alle mogelijkheden. Die zijn
er meer dan genoeg (natuurlijk weer net die die ik zou willen...). Ik heb er een uitgekozen
die voor mij de beste praktische optie lijkt.
Het idee is te werken met het open source-programma Jitsi. Het is een videovergaderapplicatie die je via een webbrowser kunt openen. Belangrijk voordeel is ook dat het op
Nederlandse servers werkt, sterker nog: we kunnen gebruik maken van een praktisch
lokale server van Wosah. (In het kader van steun de lokale ondernemer!) (Met dank aan
Heleen Huijnen - u wellicht bekend van cursussen en !loso!sche café's).
Praktisch
Voor cursisten, deelnemers van gespreksgroepen en !loso!sche café's wil ik dus graag de
komende tijd online-gesprekken organiseren. Dat gaat praktisch als volgt:
- Cursisten en deelnemers van de gespreksgroep krijgen nog een aparte mail met
voorstellen voor data en tijden.

voorstellen voor data en tijden.
- Vanaf 3 april 12.00 u. staan de data en tijden online van het Online Filoso!sch Café
Doesburg.
Van tevoren aanmelden is verplicht, en dat gaat via de winkel: "koop" een vooralsnog
gratis ticket voor het gewenste !locafé.
- Op de website staat vanaf 3 april 12.00 u. een uitgebreide toelichting op de technische
kant van zo'n online gesprek: wat heb je nodig qua apparatuur? Wat zijn tips voor e"ectief
videovergaderen?
- Vlak voor een online sessie stuur ik inlog-gegevens en dergelijke aan alle aangemelde
deelnemers.
- We zullen aan het begin van alle online bijeenkomsten kort de techniek oefenen.
- Voor persoonlijke vragen of opmerkingen kun je mij een-op-een bereiken via Skype
(Skypenaam: denkkracht); of als je een Apple-apparaat hebt via Facetime (via:
peter@denkkracht.nl of 06 - 231 270 53).

Ik ben erg benieuwd naar hoe het jou vergaat in deze stille
tijd. Daarbij wens ik je veel wijsheid. En ik hoop van harte dat
je verschoond blijft van hét virus.
Graag tot ziens op het scherm!
Met socratische groet,
Peter Schmitz
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Deze e-mail is verstuurd aan peter@denkkracht.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u Peter@denkkracht.nl toe aan uw adresboek.

