
 

 

Friedl Lesage in gesprek 
GROTE VRAGEN… GROTE DENKERS 
Friedl Lesage legt de grote levensvragen van de Vlaming voor aan bekende denkers 

riedl Lesage praat elke avond met 
drie Vlaamse denkers over enkele 
belangrijke levensvragen. 
“Is er leven na de dood?”, 
“Heeft het leven zin?”, 
“Bestaat het lot?”, 
“Bid jij?”,….  
 
Geen debat! Maar een eerlijk gesprek 
waarin bekende Vlamingen in hun kaarten 
laten kijken.    
 

In september 2017 worden de resultaten bekend gemaakt van de allereerste grootschalige 
studie rond de ‘belangrijkste zinsvragen die leven bij de Vlaming’. 
Deze vragen legt Friedl onverbloemd voor aan gekende denkers van heel 
verschillende filosofische strekkingen: 

Herman Van Rompuy 
Dirk De Wachter (psychiater, Leuven) 
Rik Torfs (Rector KULeuven) 
Johan Braeckman (filosoof: UGent) 
Jeanne De Vos (zuster en genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede) 
Aaron Malinsky (rabbijn) 
Jean Paul van Bendeghem (‘Spiritueel wiskundige’ en filosoof: VUB) 
Suleyman van Ael (meest populaire Vlaamse imman op you tube) 
Anniek Gavriilakis (Voorzitster Bond Zonder Naam) 
Frans Goetghebuer (voorzitter Vereniging boeddhisten België) 
Jamal Maftouhi (imman in Antwerpen) 
Edel Maex (psychiater, zenleraar en grondlegger van Mindfullness in België) 
Aberkan Said (Hoofdislamconsult van h Belgisch gevangeniswezen) 
… 

Elke avond praten drie van deze denkers met Friedl over hun eigen levensbeschouwing. 
Een mix van verschillende filosofische en levensbeschouwelijke strekkingen wordt daarbij 
gegarandeerd. Handelsreizigers in ideeën staat in voor de regie en zorgt ervoor dat dit veel 
meer wordt dan een klassiek praatprogramma. Interactief wordt het zeker! Zo vullen 
bezoekers voor het binnengaan hun eigen poll in. Eens de lichten aangaan is het programma 
nog niet gedaan. In de foyer bieden we een ‘naspel’ aan. 
   
 
Je zal er niet naast kunnen kijken! 
Deze talkshow wordt omkaderd door een sterke mediacampagne: 
  

• De première van de tour (september 2017) zal gebeuren op een groots event met 
Radio 1. Die dag zullen in de pers de resultaten bekend gemaakt worden van het 
onderzoek. Radio 1 stelt bij de bekendmaking zijn volledige programmatie in het 
teken van de onderzoeksresultaten. 

• De Standaard wordt de mediapartner van de theatertoer en zal de reeks 
inhoudelijk onderbouwen. 

• Uitgeverij Lannoo koppelt een boek met 12 interviews aan de theaterreeks. 
Dit wordt de centrale publicatie van de ‘week van de spiritualiteit 2017’. 

   

Ons hoofd eraf als dit onderzoek, het boek, de theatershow en het radio-event met Friedl 
niet terug te vinden is in de ruime pers. Van gratis promotie gesproken! 
 

  

  
 
 

  

      

  

  
  

   

 


