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 Terugkomdag Taal- en Letterkunde 

 

Onder de titel De staat van de taal organiseert de Universiteit Gent op 24 
februari 2018 een terugkomdag voor alumni van de opleiding(en) Taal- 
en Letterkunde, Germaanse Filologie, Klassieke Filologie en Romaanse Fi-
lologie. Die vindt plaats op de vertrouwde Blandijnberg. Meer info 

 
 
 Oud-ledenavond Klassieke Kring 

 

Nog meer nieuws van de Universiteit Gent. Op 20 april 2018 organiseert 
de Klassieke Kring (de studentenvereniging van Latijn en Grieks) in Stu-
dentenhuis De Therminal een oud-ledenavond. Het wordt een avond met 
eten en drinken, animatie en veel herinneringen. Meer info 

 
 
 Week van de Klassieken 2018 in teken van filosofie 

 

Onder de noemer Wat is wijsheid? Denken in de klassieke wereld pakt de 
elfde editie van de Week van de Klassieken (5 tot 15 april 2018) uit met 
een bomvol programma voor jong en oud, leek en academicus. In heel 
Nederland zijn er activiteiten die filosofie en filosofen van het antieke 
Rome en Griekenland wel heel dichtbij brengen. Zo zijn er rondleidingen, 
lezingen, voorstellingen met theater en poëzie, boekpresentaties en de-
batten. Voor kenners en scholieren zijn er de jaarlijkse quizzen en wed-
strijden. Cultuurhistoricus David Rijser schreef het themaboekje Het por-
tiek van de buren, waarmee hij langs diverse locaties toert. Binnenkort 
staan alle activiteiten op de website van de Week van de Klassieken, maar 
je kunt nu al de vooraankondiging lezen. 

 
 
 
 
 
 

https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/TerugkomdagTL
https://www.facebook.com/events/192883487955763/
http://www.weekvandeklassieken.nl/
http://www.vlot-vzw.be/nieuws/weekvandeklassieken.pdf


 Finse Nuntii Latini (voorlopig) gered 

 
Enkele weken geleden verspreidden we via onze Facebookpagina een pe-
titie voor het behoud van de Nuntii Latini, Latijnse nieuwsberichten op de 
Finse radio. De kwestie zorgde voor heel wat commotie, waardoor de om-
roep Yle nu heeft beslist om de Nuntii nog zeker tot de lente van 2019 uit 
te zenden. Lingua Latina vicit! 

 
 
 De VLOT ook op Facebook 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief en blijft zo op de hoogte van het reilen en 
zeilen in onze vereniging en van allerlei klassiek nieuws, maar wist je dat 
de VLOT ook aanwezig is op Facebook? Terwijl deze nieuwsbrief slechts 
ongeveer maandelijks verschijnt, kunnen we online veel korter op de bal 
spelen en je het klassieke nieuws heet van de naald brengen. Het loont 
dus zeker de moeite om onze Facebookpagina te ‘liken’ ;) Je vindt ons op 
www.facebook.com/vlot.vzw. 

 

http://www.facebook.com/vlot.vzw

