WAAN-ZINNIG
Een avondvullend programma over de emancipatie van psychische diversiteit

LUX NIJMEGEN, MAANDAG 15 APRIL 2019
19.30 UUR, ENTREE € 2,50

Thema

www.ribw-nr.nl

Stemmen
horen

met infoen boekenmarkt

Film- en debatavond Stemmen horen
Bijzondere zintuigelijke ervaringen zoals
stemmen horen roepen veel vragen op.
Hoe is het om stemmen te horen? Is
het een symptoom van een psychische
stoornis, zoals psychose of schizofrenie?
Is het een spirituele ervaring? Is het iets
normaals, iets wat hoort bij de psychische diversiteit van de mens?
Sprekers van deze avond zijn ervaringsdeskundige Robin Timmers, auteur en
muzikant Vincent Swierstra en professor
Jim van Os. Aansluitend wordt de inspirerende film Crazywise vertoond.

CR A Z Y WISE
Voor de totstandkoming van
deze avond werkt de RIBW
Nijmegen & Rivierenland samen
met LUX. Wij bedanken onze
sponsors voor hun bijdrage:
Stichting Weerklank, De Kentering en Enik Recovery College.

Thema

Programma
19.00 uur
19.30 uur
22.40 uur
23.00 uur

Stemmen
horen

Info- en boekenmarkt
Sprekers Robin Timmers, Vincent Swierstra en Jim van Os
en de film Crazywise
Nabespreking, info- en boekenmarkt
Einde

Robin Timmers
De op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met
Stemmen Horen’
Robin Timmers is ervaringsdeskundige bij het Steunpunt Stemmen Horen
van RIBW Nijmegen & Rivierenland.
Meer informatie: www.omgaanmetstemmenhoren.nl.

Vincent Swierstra
Boek: ‘De Magiër: De Memoires van een Dwaas’ en sarangi concert
'De Magiër’ verhaalt over de psychose waarin Vincent op zijn 22e
terechtkwam tijdens zijn studie Culturele Antropologie.
Meer informatie: www.vincentswierstra.nl

Prof. Dr. Jim van Os
Ervaringskennis en Professionele Kennis: Is een Gelukkig Huwelijk
Dichterbij dan we Denken?
Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de
publieke ggz, lid van de KNAW, en voorzitter van de Divisie Hersenen
van UMC Utrecht. Ook is hij mede-oprichter van De Nieuwe GGZ en
bestuurslid van Stichting PsychoseNet, twee brede bewegingen van hulpverleners en cliënten en tevens online community’s.
Meer informatie: www.psychosenet.nl

Film: Crazywise

met infoen boekenmarkt

Kan een psychische crisis ook leiden tot een positieve verandering?
In deze documentaire vraagt fotograaf en filmmaker Phil Borges zich af
hoe het komt dat er in verschillende culturen zo anders omgegaan wordt
met mensen die bijzondere zintuigelijke ervaringen meemaken, zoals stemmen horen. Hij volgt twee jonge mensen, Adam en Ekhaya, tijdens hun
worstelingen op weg naar herstel.

Wanneer?
Waar?
Entree:

Maandag 15 april 2019, 19.30 uur
LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen
€ 2,50
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