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 Romeinenweek in Nederland 

 

Van 30 april tot 8 mei 2016 organiseren RomeinenNU en de Romeinse 
Limes Nederland de Romeinenweek. Het thema van de Romeinenweek is 
dit jaar water. In heel Nederland worden er diverse activiteiten georgani-
seerd voor jong en oud. Meer info 

 
 
 Studeren in Oxford of Cambridge? 

 
 

 

Op vrijdag 6 mei 2016 vindt in Brussel opnieuw een Oxford & Cambridge 
Admissions Conference plaats voor al wie geïnteresseerd is in studeren 
aan de universiteiten van Oxford of Cambridge. Meer info 

 
 
 Classici Lovanienses houden Cena Celtica 

 

De Classici Lovanienses richten op zaterdag 11 juni 2016 van 15.00 tot 
pakweg 22.00 uur een Cena Celtica in. Die vindt plaats in het archeolo-
gisch park van Aubechies, dat zij voor die dag volledig hebben afgehuurd. 
Het park bevat reconstructies van woningen van het neolithicum tot de 
Gallo-Romeinse tijd, waarbij Nederlandstalige gidsen deskundige toelich-
tingen verschaffen. Keltische re-enactors verlevendigen het bezoek. Het 
hoogtepunt van de dag is een Keltische maaltijd waarbij zo veel mogelijk 
historisch verantwoorde ingrediënten zijn gebruikt. Meer info 

 
 
 Addisco Zomerschool Latijn 

 
Van 25 juli tot 20 augustus 2016 organiseert Addisco Onderwijs gedu-
rende vier weken een zomerschool Latijn voor absolute beginners (week 
1), beginnende sprekers (week 2), semigevorderden (week 3) en gevor-
derde sprekers (week 4). De docenten zijn Roberto Carfagni en Casper 
Porton. De cursussen vinden plaats in hotel De Drie Dorpen in Ankeveen 
(NL). Meer info 

 

http://www.romeinenweek.nl/
http://www.ocac.be/
http://claslov.wikidot.com/cena
http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm
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 Steun Latijn in Finland 

 

De universiteit van Jyväskylä in Finland staat op het punt om de studie 
van het Latijn volledig te schrappen. Met een petitie hoopt de afdeling 
klassieke talen om het bestuur van de universiteit op andere gedachten 
te brengen. 

 

http://www.petitions24.com/jyu-latin-2016

