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Dinsdag 12 februari, 20:00 - 21:30 uur
Leve de politieke beweging? Praat mee in het Politiek Café van februari

Wat is het verschil tussen een politieke beweging en een politieke partij?
Praat mee in het ProDemos Politiek Café op 12 februari.
De aanwezige sprekers zijn René Cuperus, politiek analist en columnist bij de Volkskrant,
Jeroen Postma, voorzitter van GroenLinks en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Devika 
Partiman, oprichter van Stem op een Vrouw, is columnist van de avond.

Meer informatie en aanmelden

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=f457509d74&e=7c21892e09
https://mailchi.mp/d0b94a9f3e50/activiteitenladder-februari-2019?e=7c21892e09


          

Vandaag, 17:15 - 18:30 uur
Debat: Provinciale Staten en de rol van de 
Commissaris van de Koning

Wat heeft de Commissaris van de Koning te maken met 
de Provinciale Staten? En waarom kunnen we geen 
stem uitbrengen voor de Commissaris? Nu de 
verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2019 
dichterbij komen, belicht het Actualiteitendebat dit 
thema.

Joop van den Berg (emeritus hoogleraar en voormalig 
Eerste Kamerlid) zal de inleiding bij het debat verzorgen 
en is panellid. Het panel bestaat uit Lamyae 
Aharouay, journalist bij NRC en presentator podcast 
Haagse Zaken, Jan Franssen, staatsraad en oud-
politicus voor de VVD en Han Polman, Commissaris 
van de Koning in de provincie Zeeland.

Meer informatie en aanmelden

          

Donderdag 21 februari, 19:00 - 21:15 uur
Film & Debat: 'Goede buren'

Ada (59) en haar overbuurvrouw Wilma (70) worden 
vrijwilligers voor een campagne tegen eenzaamheid. 
Maar kun je iemand wel uit zijn eenzaamheid bevrijden? 
En waar ligt de grens tussen zorgen voor en bemoeien 
met? ‘Goede Buren’ laat het weerbarstige dagelijks 
(samen)leven zien in een mix van rauwe realiteit en 
humor.

Na de film gaan we met elkaar in gesprek over het 
tegengaan van eenzaamheid en hoe de buurt daarbij 
een rol kan spelen. Kavita Parbhudayal, wethouder 
Zorg, Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag is een 
van de sprekers. 

Meer informatie en tickets

          Zondag 10 maart 
Europa World Café

Wat voor een Europa wil jij?

Op het Speak Europe Festival organiseert Europe direct 
Den Haag het Europa World Café. Tijdens het Europa 
World Café discussieer je over de toekomst van 
Europa. In welke richting verwacht jij dat Europa zich 
ontwikkelt? Gaan de EU lidstaten in de toekomst meer 
of juist minder samen werken? Welk van de door de 
Europese Commissie voorgestelde scenario lijkt jou het 
beste? Of heb je misschien een heel andere idee over 
hoe het Europa van de toekomst eruit moet gaan zien? 

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=a3428b65c9&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=91622a367a&e=7c21892e09


Deel het op deze dag! 

Meer informatie

          

Zaterdag 16 maart, 17:00 - 22:00 uur
Kinderrijk: Dromen voor Nederland

Floris V en Beatrix van Vlaanderen droomden van een 
Ridderzaal, Aletta droomde ervan om dokter te worden 
en zelf te stemmen. Kamerleden, ministers en de 
koning dromen van een beter Nederland. Wat is jouw 
toekomstdroom voor Nederland? Ontdek het tijdens de 
MuseumnachtKIDS bij ProDemos!

Verzin je eigen troonrede en spreek hem uit op een 
troon! Maak een levensgroot koninklijk portret voor de 
Galerij der Groten. Of breng een nachtelijk bezoek aan 
de Ridderzaal. Luister naar de verhalen van Floris V en 
Alleta Jacobs en ontdek hoe jij je dromen voor 
Nederland waar kunt maken…

Informatie over MuseumnachtKIDS

          

Donderdag 21 maart, 19:00 - 21:15 uur
Film & Debat: 'Another day of life'

Ryszard Kapuscinski beschrijft in zijn boek Another Day 
of Life  hoe het diamant- en olierijke land Angola wordt 
ingezet als pion in de Koude Oorlog.
Journalist en schrijver Frank Westerman is spreker, en 
erg goed bekend met het werk van Kapuscinski. Jan 
Pronk modereert.

Meer informatie en tickets
 

          

Dinsdag 12 maart, 20:15 - 21:45 uur 
Save the date: Politiek Café over klimaat

Op 13 maart komt de doorrekening van het ontwerp-
klimaatakkoord van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). 
Op de vooravond hiervan spreken we over voorstellen 
uit de klimaatwet, het klimaatakkoord en de reactie van 
milieuorganisaties. Ook de rol van de provincie in het 
bereiken van de klimaat doelen komt aan bod. Ed 
Nijpels, voorzitter van de klimaattafels, is 
spreker. Sebastiaan Rood, jongerenvertegenwoordiger 
op de klimaatconferentie in Polen, spreekt een column 
uit.

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=a9972ed15a&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=d665fe0e80&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=5a51ccf89c&e=7c21892e09


Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je geabonneerd bent op de Activiteitenladder. Deze versturen we ongeveer 1x per 
maand. Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, dan kun je je afmelden via de link onder 
deze mail.

Copyright © 2019 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat, Alle rechten voorbehouden. 

Onze contactgegevens zijn: 
ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat 

Hofweg 1, Den Haag, ZH 2511 AA 

Wilt u de manier van ontvangen van deze e-mails aanpassen? 
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uzelf afmelden van deze lijst 

https://prodemos.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=00ab09cc00&e=7c21892e09&c=93d051b6d8
https://prodemos.us13.list-manage.com/profile?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=00ab09cc00&e=7c21892e09
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