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Tentoonstelling Dacia Felix in Tongeren
Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië is de titel van de nieuwste tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren. De expo
brengt het verhaal van zes bekende en minder bekende volkeren uit het
verre verleden van het Oost-Europese land: Romeinen, Daciërs, Geten,
Grieken, Scythen en Kelten. De bezoeker maakt een reis van de tijd van
de Romeinen naar nog vroegere periodes. Een na een passeren de diverse
culturen de revue. De objecten worden mooi uitgelicht. Ze schitteren in
een eigentijds decor, tegen de achtergrond van filmprojecties van Roemeense natuurlandschappen en archeologische sites. De panoramische
beelden krijgen extra kracht door speciaal gecomponeerde soundtracks.
De tentoonstelling loopt tot 26 april 2020. Meer info

Studiedag over het Lam Gods
Op vrijdag 13 december 2019 organiseert het Centrum voor de Studie van
Christelijke Tradities (Universiteit Gent) een tweede studiedag over het
Lam Gods. Deze studiedag benadert het Lam Gods vanuit de oudheid en
is hoofdzakelijk bedoeld voor leerkrachten klassieke talen, filosofie, godsdienst en esthetica. Deze dag stelt zich tot doel dat leerkrachten, naar
aanleiding van het Van Eyck-jaar, cursusmateriaal betreffende het Lam
Gods kunnen implementeren in de lessen. Deze nascholing gaat onder
meer in op de invloed van de Griekse filosofen Plato en Aristoteles, in de
vorm van antieke filosofische deugden, op het Lam Gods, bespreekt de
aanwezigheid van citaten uit Vergilius’ oeuvre en uit andere antieke Latijnse teksten in het Lam Gods en geeft ook inzicht in de invloed van de
Bijbel en Augustinus op het retabel van Van Eyck. Meer info

Lezing NKV Antwerpen
De eerste voordrachtavond van NKV Antwerpen in het nieuwe jaar vindt
plaats op woensdag 22 januari 2020. Prof. Geert Roskam (KU Leuven) zal
dan spreken Over gouden tijden, zichzelf roosterende vissen en fijnbesnaarde wilden. Een verkenning van antieke utopieën. Deze lezing vindt
plaats op de gebruikelijke locatie aan de UA-Stadscampus. Meer info

Latijnse leeskring
Cultuurcentrum De Werf in Aalst organiseert een Latijnse leeskring. Tacitus is de centrale auteur; er wordt gelezen uit zijn Agricola, Annales en
Historiae. De leesmomenten vinden plaats op dinsdagen 28 januari, 4, 11
en 18 februari, 3 en 10 maart 2020, telkens van 10.00 tot 11.30 uur.

Nascholingscursus De Romereis
Op woensdag 5 februari 2020 organiseert Eisma Edumedia in Utrecht (NL)
voor de twintigste keer de nascholingscursus De Romereis. Voor deze jubileumeditie zijn zowel gerenommeerde autoriteiten als wervelende
jonge sprekers geprogrammeerd, die uitgebreid hun sporen hebben verdiend in de wetenschap, het onderwijs en de begeleiding van reizen naar
Rome, alsook daarbuiten. Alle sprekers kennen Rome als hun broekzak en
kunnen uit eigen ervaring en met veel enthousiasme vertellen over
nieuwe en interessante onderwerpen voor in het Romereisprogramma.
Aanmelden kan tot 28 januari 2020. Meer info

Studentensymposium
Thiasos, de ruimte voor klassieke cultuur aan de KU Leuven, en de Klassieke Kring van de Universiteit Gent organiseren op 2 april 2020 in Leuven
samen een studentensymposium: een dag vol lezingen door Leuvense en
Gentse studenten klassieke talen en oude geschiedenis. Het definitieve
programma zal begin volgend jaar bekendgemaakt worden. Alle geïnteresseerden zijn welkom om de lezingen bij te wonen. Meer info

