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Latijn komt tot leven!
Deze maand organiseert Athenaeum Illustre drie bijzondere dagen over onderwijs gericht op het spreken en
schrijven van Latijn. Luister naar buitenlandse docenten die leermethodes gebruiken om Latijn ‘van binnenuit’
te leren. Ervaar zelf die methodes. Ga de discussie aan over nut, effectiviteit en plezier van levend Latijn.

Donderdag 14 maart 2013, 13:00-17:00 uur, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Dies Latinus - een dag over Latijn in het Latijn
Speciaal voor docenten en studenten klassieke talen en belangstellenden
De Dies Latinus maakt deel uit van de Week van de Klassieken. Docenten en (oud)studenten van o.a. de
Academia Vivarium Novum in Rome, die vloeiend Latijn spreken, zullen inzicht geven in nut én plezier van
het leren van Latijn als levende taal, niet alleen door erover te vertellen maar vooral door het te laten zien en
horen. Voordrachten en workshops zullen grotendeels in het Latijn zijn (vragen en opmerkingen mogen ook
in het Nederlands worden gemaakt). Borrel na afloop. Toegang gratis. Graag tevoren aanmelden op
www.rmo.nl/dies.

Vrijdag 15 maart, 's middags, Universiteit van Amsterdam

Werkgroepen Latijnse taalbeheersing
Speciaal voor studenten klassieke talen van de UvA en de Universiteit Leiden: Werkgroepen in het Latijn
door leraren van het Vivarium Novum in samenwerking met de Universiteit van Valencia. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar voor externe belangstellenden. Aanmelden kan via: info@athenaeumillustre.org

Zaterdag 16 maart, 13:30-16:30 uur, Agnietenkapel, Universiteit van Amsterdam

Latinitatis Conventus - lezingen en debat over Latijn-onderwijs
Eeuwenlang hebben we Latijn gesproken, maar vandaag de dag denken velen dat het onmogelijk is. “Waren
zij vroeger zo slim of zijn wij nou zo dom?” Een dag over hoe het eeuwenlang was, hoe het nog niet zo lang
geleden is veranderd en de huidige staat van het Latijn in Europa. Sprekers o.a. : Aloisius (Luigi) Miraglia
(Vivarium Novum, Rome), Bas van Bommel (Universiteit Utrecht), David Rijser (Universiteit van
Amsterdam). Voertalen Latijn en Engels. Vragen kunnen gesteld worden in Nederlands, Engels en Latijn.
Oudezijds Voorburgwal 229-231, (zaal open vanaf 13:00 uur). Aansluitend borrel in Kapitein Zeppos.
Toegang gratis. Aanmelden via: info@athenaeumillustre.org

MEER INFORMATIE: www.athenaeumillustre.org

ATHENAEUM
ILLUSTRE

