Voordracht

augustus 2016

De Amerikaanse presidentverkiezingen
Bart Kerremans
Lakenhal Grote Markt Herentals
dinsdag 20 september 2016
19.30 uur
Beste vrienden,
'Never a dull moment" in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Na de ietwat overdreven aandacht in de media voor de voorverkiezingen, hebben we met
stijgende verbazing de Republikeinse en Democratische conventies gevolgd. Vooral de
flamboyante Republikeinse kandidaat Donald Trump doet de wenkbrauwen fronsen. Bij de
Democraten heeft de uitdager de handschoen in de ring gegooid en is er voor het eerst een
vrouwelijke kandidaat. Al bij al vergeten we dat er een sterke kandidaat is van een derde
partij die heel wat stemmen kan afsnoepen.
November nadert stilaan en hoewel het
Amerikaanse verkiezingen zijn, kunnen ook wij
er de gevolgen van ondervinden. Vandaar dat
velen met vragen zitten. Bart Kerremans
volgt beroepshalve het ganse gebeuren (haast
schreven we circus) van nabij. Hij praat over de
factoren die de populariteit van de verschillende
kandidaten bepalen, hun programma en hun
kansen om verkozen te worden. Voor dit laatste
gaat hij ook in op het kiessysteem en de
effecten daarvan.
Bart Kerremans is een Belgisch politicoloog en hoogleraar internationale relaties en
Amerikaanse politiek aan het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid (IIEB) aan
de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2013 is hij decaan van de faculteit Sociale
Wetenschappen. Daarnaast doceert hij vakken met betrekking tot de geschiedenis van
internationale relaties, internationale organisaties, internationale politieke economie en
Amerikaanse politiek.
Een interessante voordracht over een zeer actueel onderwerp dat door een gerenommeerde
expert wordt ontleed. Niet te missen dus.
Deze avond wordt georganiseerd met de gewaardeerde steun van
Inkom: 5 € ; noteer dat de voordracht begint om 19.30 uur!!!
Boekvoorstelling
Nog even herinneren aan de voorstelling van het boek van Davidsfondslid Herman Heylen:
“Leerboek voor de naakten en de doden.”.
In samenwerking met cultuurcentrum 't Schaliken organiseert de auteur een voorstelling van het
boek op vrijdag 23 september 2016
om 20.00 uur
in 't Schaliken te Herentals.
Wij zijn daar vriendelijk op uitgenodigd.
Wil je de voorstelling, met muziek, voordracht en pittige gesprekken onder de leiding van
moderator Katrien Lodewyckx, bijwonen dan kan je je kaartje reserveren (5€) door naar
http://www.schaliken.be/tickets te surfen.
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