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Documentaireconcert While We Live
Op 2 mei 2022 gaat in Mechelen While We Live in première: een documentaireconcert over een sociale roadtrip door Griekenland, op zoek
naar uitwegen uit fundamentele eenzaamheid. Wat blijkt: moderne jonge
Grieken leven nog naar oude aristotelische waarden, die hen dichter bij
elkaar brengen. Meer info

NKV-dag in Gent
Het Nederlands Klassiek Verbond en de afdeling Oost-Vlaanderen heten
je van harte welkom op de NKV-dag op 14 mei 2022 in Gent. Er is een
programma samengesteld met voor ieder wat wils. De dag begint met
workshops, die je de oudheid letterlijk laten zien, voelen en proeven.
Daarna kun je genieten van lezingen, maar ook van een muzikale sessie
met klanken uit het oude Mesopotamië en Griekenland. De dag wordt
afgesloten met een receptie en, voor wie wil, een etentje. Er zijn 150
plaatsen; per workshop is het aantal deelnemers beperkt. Meer info

Museumnacht Leiden
Op 28 mei 2022 vindt de veertiende editie plaats van de Museumnacht
Leiden (NL). Er zijn een heleboel activiteiten in verschillende musea verspreid over de stad. Meer info

Nieuwe tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum
Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is volop bezig met de voorbereidingen van een nieuwe tentoonstelling: Imperium Romanum. Het Romeinse Rijk door de lens van Alfred Seiland. Die opent de deuren op 4 juni
2022 en loopt tot 15 januari 2023. Op zijn grootst strekte het Romeinse
Rijk zich uit over een gebied behorend tot meer dan 40 hedendaagse landen. Overal zijn er nog zichtbare restanten van dat enorme Imperium: van

vervallen ruïnes tot indrukwekkend goed bewaarde monumenten. Al 15
jaar lang legt de Oostenrijkse fotograaf Alfred Seiland al die overblijfselen
vast. In een sfeervol decor maak je kennis met de kunstenaar en 150 van
zijn beste werken. Ze leveren boeiende verhalen op over de Romeinse
cultuur, architectuur en geschiedenis. Meer info

Cursus Nieuwgrieks in Athene
Van 21 tot 29 juni 2022 organiseert Taalhuis Amsterdam in samenwerking
met de Universiteit van Amsterdam een intensieve cursus Nieuwgrieks in
het Nederlands Instituut in Athene (GR). Meer info

Zomercursus Oudgrieks in Gent
De vakgroep Grieks aan de Universiteit Gent organiseert in de week van
29 augustus tot 2 september 2022 een zomercursus Oudgrieks. Die richt
zich zowel tot leerlingen uit het zesde middelbaar met voorkennis die hun
Griekse grammatica willen opfrissen als tot leerlingen zonder voorkennis
die met het Grieks willen kennismaken. Het volgen van de zomercursus
vormt uiteraard geen voorwaarde om aan de bacheloropleiding Grieks te
starten, maar het is wel een toegankelijke manier om jonge mensen te
helpen uitzoeken of Grieks een studierichting is die bij hen past. In de namiddag worden er ook vrijblijvend activiteiten voorzien door de studentenvereniging Grieks. Meer info

Lezingen Spraakwater online
De lezingencyclus Spraakwater is een vaste waarde in het jaarprogramma
van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, dat deze lezingenreeks al
18 jaar lang organiseert. Aan bod komt een mix van archeologische en
geschiedkundige onderwerpen. De sprekers zijn specialisten in hun vakgebied die hun kennis en inzichten helder kunnen verwoorden. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu opnames van voorbije lezingen (her)bekijken via de website van het museum. Meer info

Hecastus Theatre Project
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis werkt op dit moment aan een project over vroegmodern Latijns drama, TransLatin genaamd. In het kader van dat project coördineren zij een Europees theaterproject waarbij theatergroepen uit heel Europa het toneelstuk Hecastus (1539) van Georgius Macropedius opvoeren. Naast theatergroepen
en universitaire opleidingen oude talen worden ook leerkrachten oude
talen in heel Europa gezocht om met hun klas (hun versie van) Hecastus
op te voeren in het voorjaar van 2023. Wie deelneemt, wordt deel van
een Europees netwerk van theatergroepen, scholieren en studenten. Het

project zal bekendheid geven aan de verschillende toneelstukken en een
forum organiseren waar regisseurs en acteurs hun aanpak en ervaringen
kunnen bespreken. Er wordt ook een publicatie gepland naar aanleiding
van het project. Meer info

De VLOT in De Morgen
Geregeld wordt de VLOT gecontacteerd door een journalist met vragen
over klassieke talen. Een voorbeeld vind je in het artikel ‘Bad Blood’ wordt
‘Quod, care, nunc malum sanguinem habemus’: kan Taylor Swift interesse
voor Latijn aanzwengelen? in De Morgen. Lees

