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Wrok, woede en angst verspreiden zich over Europa. Populistische retoriek vindt steeds meer
ingang. De gevestigde politieke en culturele instellingen lijken almaar radelozer, naarmate de
nationalistische partijen en bewegingen meer terrein winnen, en zodra de populistische
retoriek deel wordt van het openbare debat, zijn de gevolgen niet te voorzien. Dat blijkt onder
meer uit het Britse referendum over de brexit en de overwinning van Donald Trump bij de
Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is beangstigend te zien in welke mate minderheden
door die ontwikkeling worden getroffen: Roma in Hongarije, vluchtelingen in een kleine stad
in Saksen of Poolse arbeiders in Groot-Brittannië. De basisgedachte van de conferentie is: we
willen ons niet inkapselen in een liberale consensus, maar waardig en beheerst reageren op
diegenen van wie de populistische taal steeds luider klinkt.
Waar liggen de oorzaken van euroscepticisme en extremisme? Waarom vinden populisten
zoveel bijval en hoe kan men die ontwikkeling tegengaan? Deze en andere vragen willen het
Goethe-Institut en zijn partners met deze conferentie grondig onderzoeken. Op 6 en 7
december komen wetenschappers, intellectuelen, schrijvers en journalisten met deels
tegenstrijdige verklaringspatronen samen in het gerenommeerde Brusselse kunst- en
cultuurhuis Bozar.
Een van de deelnemers is Herta Müller, winnares van de Nobelprijs voor Literatuur. Zij zal na
de officiële opening van de conferentie door de voorzitter van het Goethe-Institut, Klaus-Dieter
Lehmann, de inleidende voordracht houden. Deelnemers aan het debat zijn de filosofen Slavoj
Žižek uit Slovenië en Didier Eribon uit Frankrijk, de Nederlandse socioloog Paul Scheffer, de
Engels-Turkse schrijfster Elif Shafak, de veelbekroonde Duitse theaterregisseuse en -intendante
Shermin Langhoff, alsook de journalisten Beppe Severgnini uit Italië, Lukas Warzecha uit Polen,
Martin Ehl uit Tsjechië, Sonia Seymour Mikich en Sascha Lehnartz uit Duitsland.
Verder zullen 42 studenten uit 41 landen aan de conferentie deelnemen. Zij werden geselecteerd
na een grootschalige internationale oproep. Bij elk debatonderdeel zullen 10 van hen in dialoog
treden met de sprekers. Zij moeten de gevestigde invalshoeken aanvullen, en contrasten
aanbieden op basis van waarnemingen en analyses die nog niet ingeburgerd of afgesloten zijn,
en zo een verhelderende kijk op de toekomst bieden. We hopen dat de studenten datgene wat
ze tijdens de conferentie oppikken ook verder zullen uitdragen, dat ze er met hun
medestudenten in eigen land over zullen spreken, het zullen delen in hun netwerken en op die
manier zullen bijdragen aan de blijvende impact van de conferentie. Bovendien krijgen de
studenten de opdracht een manifest op te stellen met daarin hun visies voor een betere
Europese toekomst. Dat manifest zullen ze ter afsluiting van de conferentie voorstellen.

De conferentie vindt plaats op
dinsdag 06.12.2016, van 15.30 tot 19.00 uur
woensdag 07.12.2016, van 08.30 tot 17.30 uur

Plaats: Bozar, Ravensteinstraat - Rue Ravenstein 23, 1000 Brussel
Taal van de conferentie: Engels
Gratis toegang

Contactpersonen:
Andreas Wüst
Pers- en publiekswerking
Goethe-Institut Brüssel
Tel. +32 2 2303 970
presse@bruessel.goethe.org

Sophie Rottiers
Pers- en publiekswerking
Goethe-Institut Brüssel
Tel. +32 2 2303 633
sophie.rottiers@goethe.de

Else ChristensenRedzepovic
Contactpersoon/begeleiding
studenten
Tel. +32 472107 578
info@midena.dk

European Angst is een initiatief van het Goethe-Institut Brüssel in samenwerking met vier
buitenlandse Eunic-cultuurinstellingen met vestiging in Brussel (Tsjeschisch Centrum [České
Centrum], Alliance française de Bruxelles-Europe, Istituto Italiano di Cultura, Pools Instituut) en
BOZAR. De conferentie krijgt steun van European Movement International, Evens Foundation en
de Franse ambassade. Mediapartner: EUobserver.

GASTEN

DIENSDAG, 6 DECEMBER 16:00 – 17:30

Klaus-Dieter Lehmann

© Goethe-Institut/Bettina Siegwart

is sinds 2008 voorzitter van het Goethe-Institut. Hij is in 1940
in Breslau geboren, begon zijn carrière als wiskundige en
fysicus, studeerde daarnaast bibliotheekwetenschappen en
was vanaf het einde van de jaren 70 leidinggevend directeur
van de stads- en universiteitsbibliotheek in Frankfurt am Main,
algemeen directeur van de Duitse Bibliotheek en, na de Duitse
hereniging, tot 1998 algemeen directeur van de nieuwe Duitse
Nationale Bibliotheek in Leipzig en Frankfurt.

Sinds
1986
is
Lehmann
honorair
professor
beleidsinformatica aan de Goethe-Universiteit in Frankfurt.
Van 1998 tot 2008 was hij voorzitter van de Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (Stichting Pruisisch Cultureel
Erfgoed). Lehmann werd onderscheiden met het Groot Kruis
van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland en andere
hoge onderscheidingen en eretekens in Frankrijk, Italië,
Japan en Oostenrijk. Hij bekleedt tal van ereambten en is
voorzitter van het Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main,
voorzitter van de raad van beheer van het Germanisches
Nationalmuseum Nürnberg, lid van de beheerraad van de
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt,
voorzitter van de adviescommissie en het bestuur van de
Kulturstiftung des Bundes en waarnemend voorzitter van de
commissie Kulturstiftung der Länder.

Herta Müller

Sascha Lehnartz
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© Martin Lengemann

is een Duitstalige schrijfster van Roemeense afkomst en werd
geboren in 1953. In 2009 won ze de Nobelprijs voor literatuur
voor haar hele oeuvre. Op een indrukwekkend intense manier
en vanuit haar eigen pijnlijke ervaringen schrijft ze over de
communistische dictatuur in Roemenië en de gevolgen
daarvan. Sinds 1987 woont Müller in de Duitse
Bondsrepubliek. Ze bekleedde diverse hoogleraarschappen,
waaronder de Brüder-Grimm-gastprofessur in Kassel en de
Tübinger Poetik-Dozentur. In 2005 was ze Heiner-Müllergastprofessor aan de Vrije Universiteit van Berlijn, de stad
waar ze vandaag woont. Enkele van haar bekendste werken
zijn Der König verneigt sich und tötet (De koning buigt, de
koning moordt, 2003), Die blassen Herren mit den
Mokkatassen (De rokkenjager en diens bijdehante tante,
2005) en Atemschaukel (Ademschommel, 2009).

leidt de buitenlandredactie van de kranten Die Welt en Welt
am Sonntag in Berlijn. Hij was directeur bij de FAZ en
medewerker van SZ-Magazin. Lehnartz is in 1969 in
Remscheid
geboren,
studeerde
vergelijkende
literatuurwetenschappen in Parijs, Berlijn, Santa Barbara en
New York, en doctoreerde aan Columbia University. In zijn
boek Unter Galliern (Onder Galliërs) vertelt hij over zijn
ervaringen in Parijs als krantencorrespondent, in Global
Players schrijft hij op een grappige en ingenieuze manier
over de waan van het eeuwig jong zijn van onze
samenleving.

DIENSDAG, 6 DECEMBER 17:30 – 19:00

Didier Eribon

Vladimíra Dvořáková
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is een maatschappijkritische Franse schrijver en filosoof. Hij is
professor sociologie aan de Universiteit van Amiens. Hij was
een gastprofessor aan de University of California in Berkeley
en aan het Institute for Advanced Studies in Princeton. Eribon
schrijft regelmatig over maatschappelijke thema’s in het
weekblad Le Nouvel Observateur. Hij publiceerde tal van
boeken, waaronder een bundel interviews met Claude LéviStrauss en een biografie van Michel Foucault. In zijn
autobiografisch gekleurd werk Retour à Reims (Terug naar
Reims, 2009), dat de voorbije zomer ook in het Duits
verscheen als Rückkehr nach Reims, analyseert hij onder
meer de weg die hij zelf aflegde van arbeiderskind tot
intellectueel en verklaart hij het succes van extreemrechts in
Frankrijk.

werd geboren in 1957. Ze is professor in de Politiek aan de
Economische Universiteit Praag. Ze interesseert zich met
name voor vergelijkende politieke wetenschappen,
verandering en consolidering van de democratie, corruptie
en cliëntelisme. In 1984 richtte ze het Tsjechische
wetenschappelijke blad Politologická revue op, waarvan ze
jarenlang hoofdredactrice was. Sinds 2014 is ze medeuitgeefster van het tijdschrift World Political Science
(IPSA/De Gruyter). Dvořáková was voorzitster van de
Tsjechische accrediteringscommissie. Van 2003 tot 2006
was ze voorzitster van het Tsjechisch genootschap voor
politieke wetenschappen (ČSPV) en vicevoorzitster van de
Internationale vereniging voor politieke wetenschappen
(IPSA). Ze publiceerde tal van boeken en artikels, en ontving
onder meer de František-Kriegel-prijs van de stichting van
Charta 77.

Shermin Langhoff

Béatrice Delvaux
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is sinds het seizoen 2013/14 intendante van het Maxim Gorki
Theater in Berlijn, dat zowel in 2014 als in 2016 door
theaterrecensenten werd verkozen tot theater van het jaar.
Langhoff begon haar carrière in de uitgeverswereld en bij de
televisie. Ze werkte jarenlang bij de film, onder meer met Fatih
Akin voor Gegen die Wand. Van 2004 tot 2008 was ze
curatrice bij het Berlijnse theater Hebbel am Ufer (HAU). Daar
richtte ze de Akademie der Autodidakten op, en in 2006 begon
haar projectreeks Beyond Belonging met ensceneringen rond
het thema migratie. In 2008 stichtte Langhoff het theater
Ballhaus Naunynstraße en bepaalde ze met haar werk in
belangrijke mate het begrip van het ‘postmigrantisch’ theater,
een constante in de maatschappelijke debatten over
immigratieland Duitsland.

is hoofdcommentatrice bij Le Soir. Deze Belgische is in 1960
in Namen geboren en werkt al sinds 1984 bij de Brusselse
krant. Ze stond jarenlang aan het hoofd van de
economieredactie, en was van 2001 tot 2011
hoofdredactrice.
Enkele dagen na de aanslagen van 22 maart dit jaar in
Brussel publiceerde ze een emotionele, als brief opgestelde
tekst, waarin ze zich bij haar zoon en dochter verontschuldigt
voor de belofte van een veilige toekomst.

WOENSDAG, 7 DECEMBER 9:30 – 11:00

Paul Scheffer
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is een Nederlands socioloog en journalist en is lid van de
sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA) in zijn land.
Scheffer is geboren in 1954. Al jaren verdiept hij zich in de vele
aspecten van migratie. Zijn artikel Het multiculturele drama,
dat in 2000 in NRC Handelsblad verscheen, leidde in
Nederland tot grote controverse. Zijn boek Het land van
aankomst (2007) geldt als een standaardwerk over de
problematiek van migratie en integratie. Scheffer doceert aan
de Universiteit Tilburg aan het instituut voor European Studies.

Isolde Charim

© Daniel Novotny

Filosofe Isolde Charim is in 1959 in Wenen geboren. Als
onafhankelijk publicist schrijft ze in Oostenrijk onder meer voor
de krant Der Standard en het weekblad Falter. In de Berlijnse
krant taz verschijnt regelmatig haar column Knapp überm
Boulevard. Daarnaast werkt ze als wetenschappelijk curatrice
aan het Kreisky Forum in Wenen en doceerde ze jarenlang
aan de faculteit filosofie van de Universiteit Wenen.

Firas Alshater
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is een Syrische acteur, auteur en webperformer met een
eigen YouTube-kanaal. Alshater groeide op in Damascus,
studeerde daar drama en werkte als journalist en filmmaker.
Hij organiseerde mee de eerste protesten en betogingen
tegen het regime van Assad, werd meermaals in hechtenis
genomen en werd in de gevangenis gefolterd. Sinds 2013
woont Alshater in Berlijn. Samen met documentairemaker
Jan Heilig draaide hij de documentairefilm “Syria Inside” en
comedyvideo’s voor de internetserie “Zukar”. Binnen de
kortste keren groeide hij uit tot een YouTube-ster die goed is
voor miljoenen kliks. In oktober 2016 verscheen zijn boek
“Ich komm auf Deutschland zu” (Ik kom naar Duitsland toe),
waarin hij op humoristische wijze zijn belevenissen in Syrië
en zijn nieuwe thuisland Duitsland verwerkt.

WOENSDAG, 7 DECEMBER 11:30 – 13:00

Sonia Seymour Mikich

Łukasz Warzecha
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is hoofdredactrice van de Westdeutscher Rundfunk (WDR).
Deze oordeelkundige journaliste heeft ervaring als
correspondente in Moskou en Parijs, en als moderator en
hoofd van diverse onderzoeksprogramma’s op de Duitse
televisie. Voor haar verslaggeving vanuit Rusland ontving de
65-jarige in 1998 het Kruis van Verdienste van de
Bondsrepubliek Duitsland. In 2001 kreeg ze de prijs van de
critici, onder meer voor haar werk in crisisgebieden. Seymour
Mikich geeft regelmatig commentaar op ARD en publiceerde
diverse boeken, waaronder Enteignet: Warum uns der
Medizinbetrieb krank macht (Onteigend: waarom de medische
industrie ons ziek maakt, 2013).

is een van de bekendste Poolse journalisten en heeft een
sterke mening. Hij werkt al vele jaren als columnist voor zeer
diverse media in zijn land. Zijn teksten verschijnen onder
meer in de krant SuperExpress, in het magazine Do Rzeczy
en op het onlineplatform wPolityce.pl. Hij heeft zijn eigen
radio- en tv-uitzendingen en is regelmatig als commentator
op de Poolse televisie te zien. Hij publiceerde boeken over
de voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken
Radoslaw Sikorski en de verongelukte Poolse president Lech
Kaczynski. Warzecha studeerde Internationale Betrekkingen
in Warschau en heeft interesse voor barokmuziek en
sportschieten.

Beppe Severgnini
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De Italiaanse journalist en schrijver Beppe Severgnini is
geboren in 1956. Hij kent zijn land en zijn landgenoten in al
hun aspecten, getuige onder meer zijn bestseller La testa degli
Italiani (Italianen voor gevorderden). Als columnist, met name
voor Corriere della Sera, spaart hij de kritiek op zijn thuisland
niet. Als auteur in Time magazine, Financial Times en The
Economist, waarvoor hij ook als correspondent werkte, geeft
hij met scherpe blik commentaar op de veranderingen in Italië
en Europa. In 2004 werd Severgnini in Brussel verkozen tot
Europees journalist van het jaar, en koningin Elisabeth II
benoemde hem tot Officer of the British Empire.

WOENSDAG, 7 DECEMBER 14:00 – 15:30

Slavoj Žižek

Elif Shafak
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in 1949 in Ljubljana geboren, is filosoof, cultuurcriticus en
theoreticus in de psychoanalyse. Zijn ideeën gaan van
abstracte filosofische stellingnamen tot radicale kritiek op het
huidige kapitalisme. Hij is gastprofessor aan diverse
universiteiten, onder meer in zijn Sloveense geboortestad
Ljubljana. Sinds 2007 leidt Žižek het Birkbeck Institute for the
Humanities aan de Universiteit van Londen. In de Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung publiceert hij regelmatig een
column onder de titel Fragen Sie Slavoj Žižek (Vraag het aan
Slavoj Žižek). Hij schreef verschillende boeken. In 2015
verscheen van hem Ärger im Paradies. Vom Ende der
Geschichte des Kapitalismus (Problemen in het paradijs. Over
het einde van het kapitalisme).

behoort tot de meest gelezen Turkse schrijfsters en is een
van de belangrijkste intellectuele stemmen van Turkije.
Haar mening is gebaseerd op ervaringen met westerse en
oosterse tradities, waardoor ze reeds als kind beïnvloed
werd. Shafak is in 1971 in Straatsburg geboren. Ze
studeerde Internationale Betrekkingen en behaalde een
master in Gender and Women's Studies. In 2006 werd ze
in Turkije aangeklaagd omdat een personage in haar
roman Der Bastard von Istanbul (De Bastaard van
Istanbul) de moorden op de Armeniërs in de Eerste
Wereldoorlog een genocide noemt. Ze werd evenwel
vrijgesproken. Shafak woont met haar gezin in Londen. In
oktober van dit jaar verscheen haar nieuwste werk: Three
Daughters of Eve (Drie dochters van Eva).

Martin Ehl

© Martin Ehl

leidt de buitenlandredactie van het Tsjechische handelsblad
Hospodarske noviny. Hij is doctor in de politieke
wetenschappen en profileert zich als expert op het vlak van
Europese politiek en trans-Atlantische betrekkingen. Als
buitenlandreporter bracht Ehl ook verslag uit vanuit LatijnsAmerika, de VS en de Balkanlanden. In zijn nieuwste boek Die
dritte Dekade. Über Leben, Politik und Menschen zwischen
Brüssel und Gazprom (De derde decade. Over leven, politiek
en mensen tussen Brussel en Gazprom) publiceert hij essays
en reportages uit Midden-Europa.

42 Studenten verrijken EUROPEAN ANGST

Wat European Angst zo bijzonder maakt, is het feit dat 42 studenten van zeer diverse afkomst
aan de conferentie deelnemen. Zij zullen het evenement verrijken met hun commentaren en
hun vragen. Ze staan daarbij op hetzelfde niveau als de deelnemers aan het debat en zullen
net als zij op het podium aanwezig zijn. Tegen het einde van de conferentie zullen de
studenten een manifest klaar hebben, dat online gepubliceerd wordt.
De uitnodiging om aan European Angst deel te nemen werd verstuurd naar universiteiten in
heel Europa, de oostelijke buurlanden en het Nabije Oosten. Meer dan 700 studenten stelden
zich kandidaat. De keuze viel op 42 hooggekwalificeerde jonge mensen, allemaal ingeschreven
aan Europese universiteiten, die samen 41 naties vertegenwoordigen: Australië, de VS,
Indonesië, Brazilië, Vietnam, Irak, Pakistan, Turkije, Oekraïne, Israël, Armenië, Georgië,
Rusland, Wit-Rusland, Bosnië, Albanië, Zwitserland, Kosovo, Macedonië, Servië en de 28
landen van de EU.
Een jury, bestaande uit een vertegenwoordigster van European Movement International en
van het Goethe-Institut, vier studentenvrijwilligers uit Denemarken en de coördinatrice van
de conferentie, had de moeilijke taak om over de uiteindelijke deelnemerslijst te beslissen. De
selectie gebeurde op basis van een essay dat de kandidaten over een van de vier
conferentiethema’s schreven, en op basis van hun motivatie om aan de conferentie deel te
nemen.
Via herkomst, buitenacademische ervaringen en studies aan buitenlandse universiteiten
brengt elke student zijn eigen visie mee: Rebecca Hyland uit Australië studeert in Berlijn,
Breno Assis de Andrade uit Brazilië in Lyon, Oleksandr Zhuravskyy uit Oekraïne aan de
Katholieke Universiteit Leuven, Anna-Lena Sender uit Duitsland in Polen, enzovoort. Dat was
al van tevoren duidelijk, want elk van hen werd gevraagd hun visie te geven op hoe ze in de
toekomst graag in Europa zouden leven, meer nog: er werd hen gevraagd te verduidelijken
hoe die ideeën in de praktijk omgezet zouden kunnen worden.
Aan het einde van de conferentie zullen de studenten hun overwegingen schriftelijk
overmaken aan Jo Leinen, Europa-afgevaardigde en Voorzitter van European Movement, in
de vorm van een manifest. Op die manier zullen de bijdragen van de studenten aan deze
conferentie hun weg vinden naar het Europees Parlement.

Contact en vragen in verband met de studenten:
Else Christensen-Redzepovic, Tel. +32 472107 578, info@midena.dk

THE STUDENTS

Eric Adamson

Rebecca Hyland

Annabelle Joynson

Sweden & USA
Freie Universität Berlin

Australian
Freie Universität &
Technische Universität, Berlin

British
University of Warsaw

Ermelinda Xheza

Daniella Aruina

Muhammad Arslan Yaseen

Greek
University of Amsterdam

Russian
Higher School of
Economics Moscow

Pakistani living in Germany
University of Erfurt

Ermin Zec

Dana Nawzar Jaf

Inva Nela

Bosnia-Herzegovina
University of Helsinki

Iraqi
Durham University

Albanian
Epoka University

Anzhalika Yeraminovich

Anna-Lena Sender

Diana Khomeriki

Belarussian
University of Kassel

German
Rijksuniversiteit Groningen,
Georg-August-Universität
Göttingen & Uniwersytet
Jagiellonski Kraków

Georgian
International Black Sea
University

Breno Assis de Andrade

Itamar Gov

Zehra Haliloğlu

Brazilian
Université Jean Moulin Lyon

Israeli
Freie Universitaet Berlin

Turkey
Fatih Sultan Mehmet
University Istanbul

Anna Kristina Alder

Velislava-Mihaela
Krachunova

Klemen Habat

Swiss
University of Basel

Bulgarian
Sofia University St. Kliment
Ohridski

Slovenian
Ljubljana University

Aleksandra Gladka

David Ruah

Antonio Kursar

Polish
Warsaw School of Economics

Portuguese
University of Lisbo

Croatian
Josip Juraj Strossmayer
University of Osijek

Lena Kornprobst

Yen Duong Do Bao

Danishwara Nathaniel

Austrian
University of Vienna

Vietnamese
University of Vaasa

Indonesian
Amsterdam University
College

Judit Molnár

Djalel Boukerdenna

Sonja Marie Hannelore
Thielen

Hungarian
Maynooth University, Ireland

Algerian
Universidad Nacional de
Estudios a Distancia

German
Katholieke Universiteit
Leuven

Oleksandr Zhuravskyy

Søren Warthoe

Arvesa Studenica

Ukrainian
Katholieke Universiteit
Leuven

Danish
Katholieke Universiteit
Leuven

Kosovar living in Germany
University of Sheffield

Tamara Harutyunyan

Naida Softic

Athanasia Konstantinou

Armenian
Russian-Armenian (Slavonic)
University

Bosnia-Herzegovina
University of Sarajevo

Cypriot
University of Cyprus

Daniel Lockwood

Naoise Ó Faoláin

Aidan Harkin

American living in Antwerp
Katholieke Universiteit
Leuven

Irish
National University of Ireland

Northern Irish
King's College London &
Katholieke Universiteit
Leuven

Pjotr Sauer

Pauline Grimmer

Lilija Aliyeva

Dutch
University College London

French
I.E.P Aix-en-Provence &
Albert-Ludwigs-University
Freiburg

Latvian
University of London

Katerina Jakimovska

Stefan Ubiparipović

Markéta Krejčí

Macedonian
University Ss. Cyril and
Methodius in Skopje

Serbian
University of Graz &
University of Belgrade

Czech
Masaryk University in Brno

More biographical details on
https://www.goethe.de/ins/be/en/kul/prj/ean/std.html

Sprache. Kultur. Deutschland.

The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with a global reach.
159 Goethe-Institutes in 98 countries provide information on the culture, language and other general
aspects of Germany.The Goethe-Institut also has liaison offices in many countries in addition to
alliances with local cultural societies, libraries and language learning centres. In addition to its own
facilities, the Goethe-Institut takes advantage of close and long-term alliances with suitable partners
overseas. The Goethe-Institut Head Office is located in Munich. Since 2008 Professor Dr. h.c. KlausDieter Lehmann is president of the Goethe-Institut. Johannes Ebert is since 2012 Secretary-General.
We promote knowledge of the German language abroad and foster international cultural cooperation.
We convey a comprehensive image of Germany by providing information about cultural, social and
political life in our nation. Our cultural and educational programmes encourage intercultural dialogue
and enable cultural involvement. They strengthen the development of structures in civil society and
foster worldwide mobility.
With our network of Goethe-Instituts, Goethe Centres, cultural societies, reading rooms and exam and
language learning centres, we have been the first point of contact for many with Germany for over
sixty years. Our long-lasting partnerships with leading institutions and individuals in over ninety
countries create enduring trust in Germany. We are partners for all who actively engage with
Germany and its culture, working independently and without political ties.
Goethe-Institut sets internationally recognised standards in the teaching and learning of German as a
foreign language. It runs language courses, compiles teaching materials, trains teachers, contributes to
scientific research and participates in politicolanguage initiatives.
Goethe-Institut monitors trends in Germany and encourages cultural collaboration across the globe by
organising programmes of events and making contributions to various festivals and exhibitions in the
fields of film, dance, music, theatre, literature and translation. Libraries and information centres,
forums for discussion, diverse print-, audio- and video-publications and our visitors’ service aim to
paint a contemporary portrait of Germany, promoting international discourse on the key concerns of
what is becoming an increasingly global society.

More information: https://www.goethe.de/en/index.html

Upcoming events 2017

11.01.
NEUE WIR-ERZÄHLUNGEN: „AFTER TRUMP: IS EUROPE NEXT?”
Die Philosophin Susan Neiman trifft die Soziologin Eva Illouz zu einem Gespräch über die US-amerikanischen
Wahlen und deren Folgen für Europa. Susan Neiman ist Direktorin des Einstein Forums und Autorin von Warum
erwachsen werden? (2015). Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem
und Autorin des Bestsellers Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung (2011).
The philosopher and author Susan Neiman meets the sociologist Eva Illouz to discuss Europe the US-elections
and their consequences for Europe. Susan Neiman is director of the Einstein Forum, philosopher and author of
Why grow up? (2015). Eva Illouz is professor for sociology at the Hebrew University of Jerusalem and author of
the bestseller Why Love Hurts: A Sociological Explanation.
Moderation: Matthias Krupa (Die Zeit). Einlass ab 19:00 Uhr / doors open at 7 pm
Vertretung des Freistaates Bayern bei der E.U., Rue Wiertzstraat 77, 1000 Brüssel

14.02. - 28.03.
„RESET DEMOCRACY. A CHANCE FOR TOMORROW’S POLITICS“
Viele Institutionen in westlichen Demokratien befinden sich in einer Krise. David Van Reybrouck spricht in
seinem Buch Gegen Wahlen von einem “demokratischen Ermüdungssyndrom”. Noch sind die Gründe dafür nicht
vollständig analysiert und wir fragen: How can we reset democracy? Unter diesem Titel laden wir Historiker,
Politikwissenschaftler und Autoren im kommenden Frühjahr zu einer Diskussionsreihe.
Democratic institutions in Western countries are undermined by an unprecedented legitimacy crisis. This
“democratic fatigue syndrome”, which David Van Reybrouck mentions in his book Against Elections, is a disorder
that affects countless Western societies. However, it has not yet been fully described. We ask: How can we reset
democracy? and invite historians, politic scientists and essayists to take part in public debates.
21.02. Massimiliano Tomba – Chantal Mouffe (tbc)
27.02. Raffaele Simone – Bernard Manin / Moderation: Sascha Lehnartz (tbc)
14.03. Luca De Biase - Constanze Kurz (tbc)
20.03. Paul Ginsborg – Carolin Emcke / Moderation: Annelies Beck (tbc)
Kaai-Theater, Square Sainctelette 18-20, 1000 Brüssel

19.04. - 21.04.
„SWEATING FOR EUROPE“
Der Titel der Reihe Sweating for Europe ist wörtlich gemeint: Statt auf einem Podium kommen Abgeordnete des
Europäischen Parlaments in einer mobilen Sauna ins Gespräch über aktuelle Themen. Das von dem deutschen
Künstler Dida Zende umgebaute Feuerwehrfahrzeug bietet Raum für Auseinandersetzung abseits von Hierarchien
und soll Treffpunkt und Gesprächsanlass für Publikum werden.
We invite parliamentarians and other decision makers to discuss the burning topics in a mobile Sauna. A place
that deconstructs social hierarchies and allows sweating in both a symbolic and a concrete way. After each
session there will be the opportunity to talk in public. The meeting continues as an open urban art event.
17:00-21:30 / 5-9:30 pm / Esplanade Solidarność 1980, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles

