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Debat over de oudheid in Brussel
Op maandag 8 oktober 2018 organiseert het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel het debat Oersaaie verhalen? De oudheid vandaag.
Heeft het zin om het verre, oude verleden te bestuderen? Met het recente verleden voelen we ons zeker verbonden. Maar hoe sterk is onze
band met mensen die duizend, tweeduizend of drieduizend jaar voor ons
leefden? Kan onze kennis over het vroege Europa echt bijdragen tot een
beter begrip van het continent zoals het vandaag is? Het wordt een levendige discussie met een voorname groep panelleden, die hun professionele leven grotendeels hebben gewijd aan de studie van de klassieke
oudheid en de relevantie ervan in de moderne wereld. Meer info

Cicero opnieuw in Tinnenpot
Op maandag 15, donderdag 18, maandag 22 en donderdag 25 oktober
2018 wordt Cicero opnieuw gespeeld in Tinnenpot in Gent. De catilinarische redevoeringen van de Romeinse schrijver en advocaat Cicero werden bewerkt tot een theaterstuk door Daniel Gybels (zelf ook advocaat).
Guido Vanderauwera geeft met Romeins elan stevig gestalte aan de imposante, wijze, soms zachtmoedige, maar zeer gedreven staatsman-consul. Meer info

Sociale media in het Romeinse Rijk
De opleiding communicatiewetenschappen aan de KU Leuven heeft in het
kader van het Junior College-project enkele kant-en-klare (gratis) lespakketten voor leerkrachten uit 6 ASO ontwikkeld. Daar zit ook een interessante module Latijn bij, die de link legt tussen sociale media zoals we ze
nu kennen en hun Romeinse equivalenten ten tijde van Cicero. Meer info

Archeologische atlas van de oudheid
De voorbije zeven jaar is geschiedenisliefhebber René Voorburg uit Houten (NL) bezig geweest met het in kaart brengen van het Romeinse Rijk.
Met de computer construeerde hij een digitale atlas van de oudheid
waarop het Romeinse grondgebied en de verborgen Romeinse geschiedenis gedetailleerd in kaart worden gebracht. De eerste versie van zijn
atlas ging in mei 2012 online. Sindsdien zijn de functionaliteit en de inhoud flink uitgebreid. Ondertussen bevat www.vici.org bijna 20 000 locaties, ongeveer 1 000 lijnen als wegen of aquaducten en meer dan 3 000
afbeeldingen. Bezoekers van de website kunnen op een kaartje precies
zien waar zich Romeinse wachtposten, grafvelden, aquaducten of tempels bevonden. Dit alles wordt waar mogelijk voorzien van foto’s van wat
eventueel nog resteert van de monumenten of vindplaatsen, maar ook
van door archeologen opgegraven artefacten zoals helmen, maskers en
standbeelden.

Jaarprijs wetenschapscommunicatie
Jan Papy (KU Leuven) wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn project Erasmus’ Dream. Collegium Trilingue 1517-2017. Dit omvat niet alleen het opzetten van een succesvolle
tentoonstelling rond het Drietalencollege, maar ook diverse randactiviteiten, zoals een erfgoedwandeling, de redactie van een essayboek en een
catalogus in meerdere talen, alsook het opleiden van gidsen om zo nog
meer mensen te bereiken. Meer info
De twintig wetenschappers of teams die er vorig jaar het best in slaagden
om hun onderzoek naar het brede publiek te brengen, zijn door het wetenschapsmagazine Eos nu ook genomineerd voor de Eos Publieksfavoriet. Help jij om een klassieketalenwetenschapper deze begeerde prijs in
de wacht te laten slepen? Je kunt stemmen tot 25 november 2018.

