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Eerste elektronische nieuwsbrief
Met trots stellen we onze allereerste elektronische nieuwsbrief voor.
Daarmee willen we onze leden en andere geïnteresseerden op de hoogte
houden van de activiteiten die door de VLOT worden georganiseerd en
van het reilen en zeilen van de klassieke talen en cultuur in Vlaanderen
en omstreken.

20 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen
Ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag ondergaat de VLOT een
volledige metamorfose en krijgt ze een geheel nieuwe huisstijl. Bovenaan
op deze pagina kun je kennismaken met ons gloednieuwe logo. Onze
Facebookpagina en al onze briefwisseling werden reeds aangepast. In
maart verschijnt ons tijdschrift Prora voor het eerst in de nieuwe stijl. En
hierbij heten we je natuurlijk van harte welkom op onze totaal vernieuwde website.

Lezingenreeks Great plays
De faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent organiseert een lezingenreeks met als titel Great plays, waarin gedurende 12
weken (van 9 februari tot 10 mei 2016) wordt ingezoomd op grote klassiekers uit de geschiedenis van de theaterkunsten. Aan bod komen onder
meer Trojaanse vrouwen van Seneca en Lysistrata van Aristophanes.
Meer info

Nascholing Latijnse klanken in de klas
Op woensdag 18 mei 2016 organiseert de specifieke lerarenopleiding Latijn en Grieks van de Universiteit Gent een nascholing over de correcte
uitspraak van het klassieke Latijn en over de aard en functie van het Latijnse metrum. Er wordt een leerlijn prosodie en metriek voorgesteld, in

het taallabo wordt er geoefend op de Latijnse uitspraak en er is aandacht
voor metrisch lezen en poëzie beleven in de klas. Meer info

Authentiek gladiatorenfestival in Tongeren
In het weekend van 12 en 13 maart 2016 organiseert het Gallo-Romeins
Museum in Tongeren een groots gladiatorenfestival. Het centrum van
Tongeren wordt ingenomen door een leger van 250 gladiatoren, legionairs, verhalenvertellers, muzikanten, acteurs, Romeinse handelaars en
ambachtslieden. Het gladiatorenfestival wordt één groot feest, voor de
toerist en de cultuurliefhebber, voor volwassenen en kinderen. Iedereen
kan er komen genieten van het resultaat van een sterke internationale
samenwerking. Meer info

7-15 april 2016 is Week van de Klassieken
De negende editie van de Week van de Klassieken (7-15 april 2016) pakt
uit rond het thema Quo vadis? Reizen in de oudheid. Het Allard Pierson
Museum, Museum Het Valkhof, Tresoar, het Rijksmuseum van Oudheden
en andere organiseren tal van activiteiten voor jong en oud, zoals lezingen, rondleidingen, debatten, de jaarlijkse pubquiz en een minitentoonstelling. Luc Verhuyck schreef voor de Week het geschenkboekje Wandelen door het antieke Rome (2,50 euro, Uitgeverij Athenaeum en Ambo|
Anthos). Meer info

Docentencursus Sicilië. Culturele interacties
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met de Illustere School en Labrys
Reizen in het najaar van 2016 opnieuw een intensieve nascholingscursus
voor docenten. De cursus bestaat uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam (zaterdag 3 september 2016) en een achtdaagse studiereis naar
Griekenland (19-26 oktober 2016). Meer info

Klassieke talen bedreigd in Frankrijk en Denemarken
In Frankrijk vechten verschillende organisaties reeds geruime tijd voor
het behoud van de klassieke talen in het onderwijs. Ze organiseren daarvoor een nieuwe petitie.
In Denemarken dreigen drastische besparingen de afdeling Oudgrieks aan
de universiteit van Kopenhagen te doen verdwijnen. Men hoopt het tij te
keren met een petitie.

