TUSSEN HEMEL EN
AARDE
JAARCONGRES
SKEPSIS
WANNEER

3 november 2018
10.15 – 17.00
WAAR

De Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort (tegenover NS-station)

DAN BATCHELDOR· SETH
ANDREWS · JOHAN BRAECKMAN ·
GEORGE VAN HAL · JULIA CRAMER·
HERMAN DE REGT · SKEPTISCHE
WERKGROEPEN

PROGRAMMA
2018

9.30
zaal open
10.15
Skepsis in 2017-2018
10.45
Inleiding door
dagvoorzitter Herman de
Regt
11.00
Tussen hemel en aarde:
vreemde overtuigingen
George van Hal
11.45
Verkeerd gebruik van
natuurkundige termen
Julia Cramer
12.30
Lunch
13.30
Uitreiking van de
piramidependel
13.45
Nieuws uit de platteaardegroepen
Seth Andrews en Dan
Batcheldor
15.15
Ufo’s en andere
misvattingen
Johan Braeckman
16.00
discussie
16.30
borrel

Kaarten
€ 45,00 voor congres en
lunch
€ 20,00 voor donateurs
Skepsis [congres en
lunch]
aanmelden via

www.skepsis.nl/congres-2018

De lezingen
10.15 Skepsis in 2017-2018
Bestuurs- en werkgroepleden praten je bij over Skepsis in 2017-2018.
10.45 Inleiding door dagvoorzitter Herman de Regt
Wetenschapsfilosoof Herman de Regt (Tilburg) is auteur van boeken over denken en redeneren en wat daarbij kan
misgaan. Hij was eerder al dagvoorzitter van het Skepsiscongres in 2015 en 2017.
11.00 Tussen hemel en aarde: vreemde overtuigingen
Wetenschapsjournalist George van Hal laat zien dat het van alle tijden is om te denken dat er meer is tussen hemel en
aarde. Dat betekent niet direct dat we vervallen in onzin. Het heeft ons bijvoorbeeld het mooie Star Trek universum
opgeleverd.
11.45 Verkeerd gebruik van natuurkundige termen
Julia Cramer werkt bij QuTech, het kwantuminstituut van de TU Delft. Zij schept orde in de manieren waarop termen
als kwantum worden gebruikt om vreemde ideeën te promoten. Wat zou Deepak Chopra kunnen bedoelen als hij het
heeft over quantum healing?
13.45 Seth Andrews en Dan Batcheldor
Seth Andrews interviewt Dan Batcheldor (via livestreamvideo). Andrews is skeptisch atheïstisch activist en richtte de
Thinking Atheist-community op, waarvoor hij podcasts en video’s maakt. Batcheldor is verbonden aan het Florida
Institute of Technology en is vertrouwd met platte aarde theoretici. Hij bezoekt hun bijeenkomsten om te leren hoe ze
denken.
15.15 Johan Braeckman
De Belgische skepticus Johan Braeckman schept helderheid over zaken als ufo’s en bezoeken van buitenaardse
beschavingen.
Bereikbaarheid

De Eenhoorn (Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort) is uitstekend bereikbaar per trein (tegenover NSstation Amersfoort) en per auto. (De Eenhoorn heeft eigen parkeergelegenheid achter de vestiging. Hier
kunnen 120 auto’s parkeren.)

