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Het Humanistisch Verbond nodigt u uit op de uitreiking van de Prijs Vrijzinnig
Humanisme 2019.
Deze Prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die getuigt
van een vrijzinnig-humanistische levenshouding, visie en engagement.
Recente laureaten waren onder meer Karel baron Poma (2009), Etienne Vermeersch
(2011), Marleen Temmerman (2013), Wim Distelmans (2015) en Silvain Loccufier en de
Vrije Universiteit Brussel (2017).
De eigenlijke Prijs is een beeld van kunstenaar Paul Baeteman. De naam van
de laureaat wordt ingeschreven op de sokkel van een identiek maar groter
beeldhouwwerk dat een permanente plaats heeft aan het Vrijzinnig Centrum
Geuzenhuis in Gent.

LAUREAAT 2019
Voor 2019 heeft de jury prof. dr. Johan
Braeckman tot laureaat verkozen. Johan
Braeckman is hoogleraar Wijsbegeerte aan de
Universiteit Gent.
Johan Braeckman vertegenwoordigt als
geen ander de inzichten en waarden van een
vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing.
Hij hanteert daarbij consequent de principes
en uitgangspunten van het vrij onderzoek,
het kritisch denken, de evidence-based
wetenschappelijke methode, de vrije
meningsuiting en de democratische en
seculiere rechtsstaat. Naast zijn onderzoeksen onderwijsopdracht besteedt hij als
academicus ook veel aandacht aan het
maatschappelijke dienstbetoon: hij is een
veelgevraagd publiek spreker en publiceert
regelmatig opiniestukken en toegankelijke
essays in diverse media. Johan Braeckman
vertolkt zijn visie op mens en samenleving met
humor en menselijke warmte, op een positieve
manier die uitnodigt tot reflectie en dialoog.

PLAATS EN TIJD
Datum: 21 juni 2019 (Internationale Dag
Humanisme), onthaal vanaf 18.30 uur
Plaats: Bozar (Paleis voor Schone Kunsten),
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

PROGRAMMA
18.30 uur
onthaal
19.30 uur
plechtige uitreiking, met
		laudatio door prof. dr. Peter
		De Coninck
22.00 uur
receptie
Muzikale omlijsting door ensemble Amici

INFO EN INSCHRIJVINGEN
U kunt de prijsuitreiking gratis bijwonen,
maar we vragen u wel uw aanwezigheid
te bevestigen via
secretariaat@humanistischverbond.be
of T 03 233 70 32.
Meer info: secretariaat Humanistisch Verbond,
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen,
www.humanistischverbond.be
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UW STEUN VOOR DE PRIJS VRIJZINNIG
HUMANISME 2019
U kunt de Prijs Vrijzinnig Humanisme steunen uit
sympathie voor laureaat Johan Braeckman en
voor het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed.
U kunt dit doen door toe te treden tot het
erecomité met een fiscaal aftrekbare gift. U kunt
ook een kunstwerk aankopen dat speciaal werd
gemaakt ter gelegenheid van deze editie van de
Prijs.

GIFT EN ERECOMITÉ
U kunt toetreden tot het erecomité door voor
15 mei 2019 € 40 of meer te storten op rekening
BE98 0017 2195 3393, met vermelding ‘Gift PVH
2019’. U ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

ZEEFDRUK PETER WEIDENBAUM
U kunt ook intekenen op de exclusieve zeefdruk
‘The Room of Erik Satie’ van Peter Weidenbaum
(gelimiteerde oplage). De zeefdrukken en
lithografieën voor de Prijs Vrijzinnig Humanisme
zijn ware collector’s items, snel intekenen is dus
de boodschap! Voor de zeefdruk stort u € 99 op
rekening BE98 0017 2195 3393, met vermelding
‘Zeefdruk PVH 2019’.
Het kunstwerk kan worden afgehaald tijdens de
prijsuitreiking in Bozar op 21 juni of nadien op
het secretariaat van het Humanistisch Verbond
in Antwerpen.

Peter Weidenbaum, The Room of Erik Satie

PROGRAMMABOEK
Als u toetreedt tot het erecomité en/of een zeefdruk
aankoopt, wordt u vermeld in het programmaboek
(een bijzondere editie van het magazine Het Vrije
Woord), tenzij u dit anders verkiest. Gelieve ons te
laten weten hoe u graag vermeld wordt en bezorg
uw gegevens (naam, voornaam, eventueel titel en
functie) via secretariaat@humanistischverbond.be,
T 03 233 70 32 (contactpersoon: Ingrid Van Eyken).

DANK!
Het Humanistisch Verbond dankt u voor uw
belangstelling en uw erg gewaardeerde steun! We
verwelkomen u graag in Brussel op 21 juni 2019.
Met vriendelijke groeten
Mario Van Essche, voorzitter Humanistisch Verbond
en juryvoorzitter Prijs Vrijzinnig Humanisme
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