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Tot zover, en niet verder
Lezing door wetenschapsfilosoof Herman de Regt
22 april, 14.00 – 16.00 uur
Entree: € 15 (35 plaatsen beschikbaar)
Reserveren noodzakelijk via reserveren@totzover.nl
Wordt er over de dood al vaak en veel gespeculeerd, over een leven na
de dood hebben tallozen zich door de eeuwen heen het hoofd gebogen.
Pas met de opkomst van de wetenschap (grofweg na de Middeleeuwen)
lijken we een veel beter instrument in handen te hebben om te bepalen
of een leven na de dood wel mogelijk is.
Het zesde zintuig, leven na de dood, homeopathie, Intelligent Design en
hekserij zijn in. De van radio en tv bekende wetenschapsfilosoof
Herman de Regt onderwierp samen met Hans Dooremalen diverse van
deze fenomenen aan een grondig onderzoek. Ze schreven er een
aanstekelijk boek over. Hun conclusie: wat een onzin!
Meer over de lezing

Narcisintegratie in kunstwerk
Not there van Nick Hullegie lag er tot dit voorjaar zoals bedoeld open
en bloot bij. Inmiddels zijn er volop narcissen aanwezig die het
kunstwerk van een natuurlijke bekleding hebben voorzien. Zodra ze
uitgebloeid zijn zorgt De Nieuwe Ooster voor herstel in oude glorie van
Not there. Dat zal eind van deze week wel gebeurd zijn.

Healing is almost done
Nathalie Bruys haar Healings op dinsdagavond zijn gewild. Tot 1 juli
zijn er nog enkele Healings vrij. Boeken dus als u er nog van wilt
profiteren. Misschien is de vraag groot omdat Nathalie ze voor de
tentoonstelling Afterlife voor de helft van het normale tarief aanbiedt.
Maar waarschijnlijker is dat zij die een Healing meemaakten daar
bijzonder tevreden over zijn.
Boeken via reserveren@totzover.nl

Tot Zover en Live Oost Festival
De toegang tot ons museum is tijdens het LiveOost Festival gratis. Het
festival vindt op 2 en 3 juni plaats in stadsdeel Oost. Wij doen samen
met de andere culturele instellingen in het stadsdeel mee aan het
OpenHuis gedeelte van het festival. Bewoners van Oost kunnen dat
weekeind op allerlei manieren genieten van het cultureel aanbod in het
stadsdeel.
Informatie op www.liveoost.nl
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Vind ik leuk
Museum Tot Zover heeft een vernieuwde Facebookpagina. Laat even
weten dat u hem ook leuk vindt. De komende maand vervangt de
webredactie iedere week de omslagfoto door een inzending voor de
Afterlife fototentoonstelling.

Fiotowedstrijd
De sluitdatum nadert, maar inzendingen zijn nog steeds welkom.
Doe mee >

Afterlife – kunst over de eindbestemming is georganiseerd in samenwerking
met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en begraafplaats en
crematorium De Nieuwe Ooster. In het Tropenmuseum is tegelijkertijd de
tentoonstelling De Dood Leeft te zien. Rond de tentoonstellingen worden
allerlei activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op
www.totzover.nl en www.tropenmuseum.nl.
Afterlife is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van SKOR |
Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Mondriaan Stichting, DELA Fonds,
VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds,
De Nieuwe Ooster, Stadsdeel Oost en Cultuurfonds BNG.

Afmelden via info@totzover.nl
Hoofdsponsors en sponsors van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover:
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