
Femmes mystiques d’Orient et d’Occident : éros et puissance créatrice
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14h00 Rabia Al Adawiyya par Catherine Pierloz, conteuse.

14h20 «La demoiselle de Ludmir» : Figure mystique et charismatique.              
Quelques réflexions sur l’absence des femmes de l’Histoire de la Mystique juive 
Liliane Vana est docteur en sciences des religions, spécialiste du droit hébraïque à 
l’Université de Liège et à l’Institut Martin Buber d’études juives de l’Université Libre 
de Bruxelles.

14h55 Islamité mystique et spiritualité féminine érotique 
Ahmad Aminian est philosophe et historien des religions, chercheur au Centre In-
terdisciplinaire d’Etude des Religions et de la Laïcité et président du Centre Culturel 
Omar Khayam.

15h30 Être une femme soufie aujourd’hui 
Fouzia Elassoudi est présidente de l’Association Internationale Soufie Alawiyya.

16h05 Discussion

16h40 Performance de Dominique Vermeesch et visite de l’exposition Les Sœurs 
Noires au musée du Béguinage

Programme 

Programme complet sur : www.issuu.com/ccomarkhayam
Inscription obligatoire avant le 20/11 - Compte IBAN: BE89 2100 6832 0485

Contact: info@ccok.be - 02 513 20 43

09h00 Accueil  09h30 Ouverture 

09h45 Hadewijch et la quête de l’Amour
Veerle Fraeters est professeure de littérature et de culture médiévale à              
l’Université d’Anvers. Elle est spécialiste de la littérature mystique.

10h20 Désir, abandon, souffrance. Heurs et malheurs de la mystique
chrétienne de l’amour 
Boris Todoroff est licencié en philologie classique et en études médiévales (KU 
Leuven et Titus Brandsma-Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen). Il est l’au-
teur de plusieurs livres sur la mystique occidentale.

10h55 Pause

11h15 Judaisme et mystique de la « politesse de lit »
Thomas Gergely est professeur à l’Université Libre de Bruxelles et directeur de 
l’Institut d’Etudes du Judaïsme à l’ULB. 

11h50 Table ronde
Animée par Monique Weis, directrice du Centre Interdisciplinaire d’Etude des Reli-
gions et de la Laïcité, ULB.

12h30 Lunch

Participation
10€

Lunch inclus


