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 Studio RMO in Leiden 

 

Kunst kijken en zelf kunst maken, dat kan vanaf 16 juni 2017 in Studio 
RMO, het nieuwe kinderatelier in het Rijksmuseum van Oudheden in Lei-
den (NL). Door de handen uit de mouwen te steken, te kijken en te teke-
nen ontdekken kinderen de kunst van de oude Grieken en Romeinen én 
hun eigen talent. Met een boekje vol kijk- en tekenopdrachten, meester-
werken om te onderzoeken en een kleurenexperiment voelen ze zich al 
snel een echte kunstenaar. Tot augustus is er op speciale dagen een mu-
seumrestaurator live in de studio aan het werk. Meer info 

 
 
 Zomerschool Klassieken in Amsterdam 

 
 

 

Van 14 tot 18 augustus 2017 organiseren de Amsterdamse universiteiten 
UvA en VU de Zomerschool Klassieken in Amsterdam (NL). De zomer-
school wordt, alweer voor de elfde maal, georganiseerd voor scholieren 
uit de bovenbouw van het vwo, studenten, zij-instromers en andere be-
langstellenden voor de literatuur van de oudheid. Ook zijn er colleges 
over de examenpensa voor docenten klassieke talen. Meer info 

 
 
 Tentoonstelling Timeless Beauty wordt verlengd 

 

Al meer dan 25 000 mensen ontdekten in de expo Timeless Beauty hoe 
de ideale vrouw eruitzag in de Romeinse tijd. Omwille van dit succes ver-
lengt het Gallo-Romeins Museum in Tongeren de expo tot 1 september 
2017. Het museum voegt bovendien een nieuwe laag toe aan de tentoon-
stelling, met dansvoorstellingen in de exporuimtes op zondagnamiddag 
in juli en augustus. Meer info 

 
 
 
 
 
 

http://www.rmo.nl/studiormo
http://www.uva.nl/zomerschool-klassieke-talen
http://www.galloromeinsmuseum.be/tijdelijke-tentoonstellingen/timeless-beauty


 Compagnie couRage speelt Trojaanse vrouwen 

 

Compagnie couRage, een theatergezelschap bestaande uit Belgen, Fran-
sen en Nederlanders, bijna allemaal met een gemengde culturele achter-
grond, speelt in september 2017 Trojaanse vrouwen, gebaseerd op Se-
neca en Euripides. In het stuk staan meer dan tien culturen op het toneel. 
De basistaal van de voorstelling is Nederlands, maar er wordt ook Engels, 
Frans, Spaans, Turks en Latijn gesproken. De voorstelling is interdiscipli-
nair met muziek, zang en dans. Uitleg over het stuk en speeldata staan op 
de website. Meer info 

 
 
 Gallo-Romeins Weekend in Wervik 

 

In het weekend van 7-8 oktober 2017 wordt in Wervik voor de dertiende 
keer het Gallo-Romeins Weekend georganiseerd. Via re-enacting en le-
vende geschiedenis wordt de ijzertijd en de Romeinse tijd gereconstru-
eerd. Je kunt er kennismaken met de Romeinse legionair en zijn Keltische 
tegenstrever, maar ook ontdekken hoe de gewone man leefde in die tijd. 
Naast het wapengekletter zie je dus ook heel wat ambachtslui aan het 
werk, zoals houtsnijders, smeden, edelsmeden, wevers ... Leerlingen in 
klasverband en begeleidende ouders betalen slechts 4 euro toegang; voor 
leerkrachten is het gratis. Meer info 

 
 
 Eléonor opnieuw in Antwerpen 

 

Op donderdag 11 januari 2018 komt Eléonor weer optreden voor het NKV 
Antwerpen in Amuz (Kammenstraat 81). Zangeres Elly Aerden zocht La-
tijnse teksten over liefde, geluk, hoogmoed en melancholie. Van de lief-
despoëzie van Catullus en Sulpicia reist ze over de middeleeuwse Carmina 
Burana naar dichters van deze nog jonge eeuw. Die teksten zette ze op 
muziek in een melodieuze maar ingetogen mix van fado, pop, chanson en 
jazz. Er zijn twee optredens die ongeveer 70 minuten duren: een namid-
dagvoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 20.00 uur. Je 
kunt je school nu al inschrijven en een voorlopig aantal doorgeven; in sep-
tember geef je dan het juiste aantal door. De plaatsen zijn beperkt tot 
350. De prijs van een ticket bedraagt 10 euro voor de dagvoorstelling, 15 
euro voor de avondvoorstelling (individueel ticket; leerlingen en begelei-
dende leerkrachten betalen 10 euro). Meer info en inschrijvingen bij Vivi-
ane Vandenbroucke (vivianevandenbroucke@hotmail.com). 

 
 
 Prettige vakantie! 

 

Met nog twee (zware) schoolweken te gaan wensen we alle leerkrachten 
Latijn en Grieks alvast een zonnige, ontspannende en deugddoende zo-
mervakantie, waarin de batterijen volledig worden opgeladen om er op 1 
september weer met veel enthousiasme en gedrevenheid in te vliegen. 
Prettige vakantie! 

 

http://www.compagniecourage.eu/
http://www.viroviacum.be/
mailto:vivianevandenbroucke@hotmail.com

