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Vertaalwedstrijd Ovidius 2000
Naar aanleiding van het project Ovidius 2000 organiseert het Nederlands
Klassiek Verbond Oost-Vlaanderen een vertaalwedstrijd voor scholieren.
Die bestaat uit een klassikale vertaling van een fragment uit de Metamorphoses. De uiterste inzenddatum is 13 oktober 2018. De prijzen en diploma’s worden uitgereikt op het Ovidius 2000-event op 3 november
2018. Het wedstrijdreglement en de opgave vind je op onze website.

Jubileumtentoonstelling RMO
Op 25 april is in Leiden (NL) de grote overzichtstentoonstelling Al 200 jaar
van nu geopend, een verrassend verhaal over 200 jaar Rijksmuseum van
Oudheden. Van de oprichting door koning Willem I in 1818 tot woelige
oorlogsjaren en wederopbouw tot wereldfaam. Bezoekers wandelen
langs twee eeuwen museumgeschiedenis en zien talrijke voorbeelden uit
de collectie die daar een rol bij speelden. De tentoonstelling speelt zich
af tegen de achtergrond van de veranderende wereld tussen 1818 en
2018. Archeologie en oudheden zijn al 200 jaar onlosmakelijk verbonden
met het Leidse museum en de verhalen daarover zijn immer actueel. De
expositie is te zien tot 2 september 2018. Meer info

Privacybeleid
Dezer dagen word je van alle kanten om de oren geslagen met de nieuwe
Europese privacywetgeving, die op 25 mei 2018 in werking treedt. Ook de
VLOT is daaraan onderworpen. Daarom hebben we de manier waarop we
met gegevens omgaan nu uitvoerig en gedetailleerd beschreven in ons
nieuwe privacybeleid. Samengevat komt het erop neer dat we de gegevens van onze leden en sympathisanten strikt vertrouwelijk behandelen
en in geen enkel geval aan derden doorgeven. Bovendien vind je voortaan
in elke e-mail met deze nieuwsbrief een link om je uit te schrijven (al hopen we natuurlijk dat je onze berichten wil blijven ontvangen).

