CURSUSSEN CHINESE GESCHIEDENIS, FILOSOFIE EN STAAT, PARTIJ & MAATSCHAPPIJ
China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Misschien ga je er zelf naartoe op vakantie of
kom je er voor zakenreizen. Wil je meer weten over dit fascinerende land? In november, december,
januari en februari organiseren wij een aantal korte cursussen Chinese geschiedenis en Chinese
filosofie. Nieuw zijn onze presentaties Chinese staat, partij & maatschappij en China en de
buurlanden.
Waar?
De bijeenkomsten vinden plaats in het JoHo Support Center, Paviljoensgracht 18, Den Haag.
TIP! Het is ook mogelijk deze cursussen met een eigen groepje op een eigen gekozen locatie en
datum te organiseren.
Door wie?
De cursussen worden gegeven door sinologe Inge Jansen en historica Monique Groeneveld. Inge
Jansen is schrijfster van o.a. (Dominicus) reisgidsen over China, Beijing en Shanghai en Monique
Groeneveld is historica en eigenares van talenschool China Inside. Kijk voor meer informatie over
Monique en Inge op respectievelijk www.china-inside.com en www.mingbai.nl.
Aanmelden
Wil je deelnemen aan een cursus of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@mingbai.nl of
info@china-inside.com.

CHINESE GESCHIEDENIS
China heeft een van de oudste beschavingen ter wereld. Gedurende duizenden jaren wisselden
perioden van welvaart en vrede af met perioden van chaos en strijd. Keizers kwamen en gingen,
dynastieën werden gesticht en weer omvergeworpen. In deze cursus nemen we je mee terug in de
tijd: naar de vroegste geschiedenis van het oude China, naar het keizerlijke China en naar het
hedendaagse China.
Data: twee bijeenkomsten van 4 uur op de zaterdagen 21 & 28 november 2015 (door Inge Jansen).
Tijdstip: 13.00-17.00 uur.
Prijs: 30 euro per persoon per bijeenkomst (4 uur)

CHINESE FILOSOFIE
Menig buitenlandse bezoeker aan China verbaast zich erover dat het land al zo modern is. Dat is het
ook zeker, maar in de kern is het toch nog altijd een zeer traditionele maatschappij. Op geen andere

plek wordt dat zo duidelijk als in de taoïstische en boeddhistische tempels, die tegenwoordig weer
volop in gebruik zijn. Ook het confucianisme speelt nog altijd een grote rol in de maatschappij.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we nader in op het taoïsme, boeddhisme en confucianisme.
Data: 12 december 2015 (door Inge Jansen).
Tijdstip: 13.00-17.00 uur.
Prijs: 30 euro per persoon (4 uur)

CHINESE STAAT, PARTIJ & MAATSCHAPPIJ
In een bijeenkomst van vier uur leggen we uit hoe de Chinese staat en de Chinese Communistische
Partij is georganiseerd. Verder gaan we in op diverse sociale aspecten, zoals de opbouw van de
bevolking, de verschillende religies, het schoolsysteem en de almaar toenemende urbanisatie en de
gevolgen daarvan voor de maatschappij.
Datum: zaterdag 9 januari 2016 (door Inge Jansen)
Tijdstip: 13.00-17.00 uur
Prijs: 30 euro per persoon (4 uur)

CHINA EN DE BUURLANDEN
Een presentatie over de relatie van China met de buurlanden, vroeger en nu. Van het brengen van
tribuut aan de Chinese keizer door Korea tot de spanningen rond de Diaoyu-eilanden nu.
Datum: zaterdag 13 februari 2016 (door Monique Groeneveld)
Tijdstip: 13.00-17.00 uur
Prijs: 30 euro per persoon (4 uur)
PRESENTATIES OP MAAT
Het is mogelijk cursussen voor een eigen samengestelde groep te organiseren op een eigen gekozen
datum, bijvoorbeeld bij iemand thuis. De inhoud en duur van de presentaties kan aangepast worden
al naar gelang de wensen van de groep. De prijs van een bijeenkomst van twee uur met een groep
van maximaal 10 personen is 95 euro + reiskosten. Informeer naar de mogelijkheden via
info@mingbai.nl en info@china-inside.com.

CHINADAG!
Om alvast in je agenda te zetten: zaterdag 6 februari 2016 organiseren wij in Joho Center Den Haag
een Chinadag, met veel informatie over reizen en werken in China, workshops en presentaties en een
boekentafel. Locatie: JoHo Support Center, Paviljoensgracht 18, Den Haag, 10.00-17.00 uur.

