Lectura dels Rubaiyats de Rûmî

Conjunt de poemes del gran pensador i poeta persa Rumi (del S. XIII). Es tracta
d’una indagació de la dimensió absoluta de la realitat des de la sensibilitat i el cor.
D’ell podem aprendre com gestionar la nostra sensibilitat per a la indagació
d’aquesta dimensió.
Llegirem la versió: RUBAIYATS de Djalal ud Din Rûmî. 2004. Ed.Obelisco ISBN:
978-84-7720-529-6
Del 15 d’octubre al 25 de març,
11 divendres, quinzenalment, de 15:15 a 16:30 h. presencial i on-line
Aportació: 155 € (fraccionable)
Inscripció per fer el curs on-line:
Us podeu inscriure a aquest curs enviant-nos un missatge
a jm.bobadilla@cetr.net
Quan ens envieu el correu, si us plau, recordeu indicar el vostre nom i el títol
del curs o nº del curs que trobaràs en el programa.
Forma de pagament: L’aportació es pot fer mitjançant transferència bancària al
compte de
Banc Sabadell: ES79 0081 5119 6800 0108 8609
És molt important indicar el nom complet de la persona inscrita en el concepte
de la transferència i el títol del curs o nº del curs.
A més, si el sistema del teu banc online ho permet, pots enviar-nos la notificació
de transferència, disponible al final de l’operació de transferència
a evacetr@gmail.com
Un cop us hagueu inscrit i hagueu realitzat la transferència, rebreu un missatge
amb la confirmació de la inscripció i tres dies abans de l’inici del curs les
instruccions per accedir a el curs en directe.
Formulari d’inscripció per fer el curs presencialment (places
limitades): https://cetr.net/3-els-rubaiyats-de-rumi/
Data de l'esdeveniment:
Divendres, 15. octubre 2021 - 15:15 a Divendres, 25. març 2022 - 16:30
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Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
155.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Email:
cetr@cetr.net
▶️ Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Carrer de Rocafort, 234 baixos (Jardins Montserrat)
08029
Barcelona
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