Vereniging van Leerkrachten Oude Talen
VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren
tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be | www.vlot-vzw.be

NIEUWSBRIEF
NUMMER 10
14 mei 2017

Boek over positionele lectuurmethode te koop
In oktober vorig jaar organiseerde de VLOT een nascholing rond het onderzoeksproject van Kristien Hulstaert over de positionele lectuurmethode van Latijnse teksten. Tot voor kort was de bijbehorende publicatie (een themanummer van Didactica Classica Gandensia, een uitgave
van de Universiteit Gent) niet online te bestellen, behalve bij Kristien zelf.
Skribis, de nieuwe uitgever waarmee voor DCG wordt samengewerkt,
heeft nu een webshop. Daar kan het boek van Kristien, Latijn: lezen zien
begrijpen. De positionele methode in de klas, besteld worden tegen 13
euro. Meer info

Tentoonstelling Casa Romana in RMO Leiden
Van 24 mei tot 17 september 2017 loopt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL) de tentoonstelling Casa Romana, een verrassende kennismaking met het rijke leven in een chique Romeinse stadsvilla en de
rijkdom van het interieur. Het verhaal speelt zich af op twaalf momenten
in het privéleven van een echtpaar uit hoge Romeinse kringen. Bezoekers
nemen een kijkje in de luxe vertrekken van hun villa én het leven van alledag, van ochtendrituelen tot slaapkamergeheimen. Te zien zijn onder
andere mozaïeken, servies, glaswerk, marmeren portretten en architectuurfragmenten, juwelen, een zilveren tafelpoot, dakpannen, kinderspeelgoed en honderden Romeinse olielampjes. De decors weerspiegelen
de luxe Romeinse villa met kleurrijke wandschilderingen, zuilengalerijen
en vloermozaïeken. Ze zijn samengesteld uit Romeinse wandschilderingen, filmbeelden en kunst die is geïnspireerd op de Romeinse oudheid. Er
is veel aandacht voor recent onderzoek naar het dagelijks leven van de
Romeinen, waterhuishouding, hygiëne, tuinbeleving, wanddecoratie,
meubilair en praktische zaken als: waar zat het lararium, hoe stonden de
bedden in de kamer en hoe was het uitzicht bij het diner. Meer info

Theater van A tot Z speelt Tiresias
Theater van A tot Z maakt professioneel participatief theater, met een
bijzondere focus op jongeren en sociocultureel kwetsbare doelgroepen.
De nieuwste productie heet Tiresias, een Griekse tragedie, opgebouwd
volgens de oud-Griekse formele structuur, maar in een hedendaags jasje.
Een zevenkoppig koor en een blinde acteur in de hoofdrol maken het
plaatje compleet. De blinde ziener Tiresias kwam in de Oudgriekse literatuur alleen voor in de rand van vele verhalen, maar in dit toneelstuk
speelt hij de hoofdrol en zien we figuren als koning Laïus, koningin Iocaste
en Oedipus door de ogen van de eigenwijze Tiresias. Zijn verhaal begint
wanneer hij gepassioneerd staat te gluren naar de oogverblindende godin
Athena, die naakt aan het baden is. Als straf maakt ze hem blind, maar in
ruil geeft ze hem de gave om in de toekomst te kijken. Deze voorstelling
voor jongeren vanaf 15 jaar toert nog door Vlaanderen tot 2020. Scholen
hebben de gelegenheid om deze voorstelling zelf in te richten, in een cultureel centrum of op school zelf, aan een verminderd tarief. Geïnteresseerden kunnen steeds gratis op prospectie komen. Meer info

Petitie uit Zwitserland
Er bereikte ons alweer een noodkreet uit klassieketalenland. Deze keer
hebben onze Zwitserse collega’s onze hulp nodig. In het kanton Luzern
dreigt het vak Latijn te verdwijnen in een deel van het onderwijs. Met een
petitie hoopt de Zwitserse vereniging van klassiek filologen het tij te keren. Meer info

