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 Nog een beperkte voorraad folders Latijn: iets voor jou? beschikbaar 

 

De globale bestelling en verzending van de folders Latijn: iets voor jou? 
voor het schooljaar 2016-2017 zijn afgelopen, maar er is nog een be-
perkte voorraad folders beschikbaar. Scholen die alsnog folders willen be-
stellen, kunnen dus nog een bestelling plaatsen. Meer info 

 
 
 Familiedagen in Ath 

 

In de krokusvakantie, van 28 februari tot 3 maart en op 5 maart 2017, 
worden er in de Espace Gallo-Romain in Ath familiedagen georganiseerd. 
Het thema is de voeding en de keuken van de Gallo-Romeinen. Maak met 
de familie een recept op oude wijze en word de topchef van de Espace 
Gallo-Romain. Meer info 

 
 
 Nacht van de Klassieken 

 

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017 vindt, in het kader van de Week 
van de Klassieken, de Nacht van de Klassieken plaats in de Internationale 
School voor Wijsbegeerte in Leusden (NL). Sprekers zijn o.a. Fik Meijer, 
Piet Gerbrandy en Robin Lane Fox. Meer info 

 
 
 Europees Festival Latijn & Grieks 

 

In het kader van het 11e Europees Festival Latijn & Grieks wordt op vrij-
dag 24 maart 2017 op maar liefst 112 Europese locaties de Odyssee voor-
gedragen. De afdeling Grieks van de Universiteit Gent doet daaraan mee, 
met twee monologen (zang 6 en 23) door acteurs Rashif El Kaoui en Bert 
Luppes. Dit evenement vindt plaats in auditorium D van de Blandijnberg 
van 10.30 tot 12.30 uur en is gratis toegankelijk. Groepen wordt gevraagd 
zich vooraf aan te melden via ann.gielen@ugent.be. 
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 Een Jas in RMO Leiden 

 

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL) exposeert de beeldend 
kunstenaar Lux Buurman haar kunstwerk Een Jas. Dat bestaat uit negen 
schilderijen met voorstellingen van mythologische verhalen over Griekse 
goden en helden, geschilderd op (een deel van) een jas. Elk van haar schil-
derijen belicht een facet van het leven van de goden, zoals hun wonder-
baarlijke geboortes en de alles overwinnende liefde. De werken zijn te 
zien in de centrale hal van het museum tot midden juni 2017. Meer info 

 
 
 Cursus Odyssee. Herinnering en geografie 

 
 

 

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amster-
dam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in 2017 weer 
een intensieve nascholingscursus voor docenten. De cursus bestaat uit 
een studiedag aan de UvA te Amsterdam (2 september 2017) en een acht-
daagse studiereis naar West-Griekenland (18-25 oktober 2017). De in-
houdelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van dr. Gert 
Jan van Wijngaarden (mediterrane archeologie) en drs. Christine de 
Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde). Meer info 
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