Euroclassica Conferentie, Antwerpen,
29-30 augustus 2019

Beste leraren klassieke talen
In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal
verzamelden.
Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op
die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze
unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en
Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd.
Wat mag u verwachten?
Een unieke studiedag op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen van 9.30 tot 17.30 uur [start
om 10 u., onthaal vanaf 9.30 u.]
's Voormiddags een aantal lezingen met als thema ‘Meertalig Europa’:
Inleiding door Prof. Herman Van Goethem (rector Universiteit Antwerpen)
Prof. Mark Janse (UG) over de ontdekking van het Cappadocisch
Prof. Jan Papy (KUL) over het Collegium Trilingue
Prof. Christian Laes (UA en University of Manchester) over polyglotten in de oudheid
Een namiddag waar u twee keer uit een vijftal thema’s kan kiezen: praktische didactische
demonstraties over ‘actief Latijn’, voorbeelden van good practices voor promotie van onze vakken,
leesmethodiek, aanbod voor boeiende cultuurlessen over meertaligheid in het verleden, …
Lara Goris en Ellen Van Neyghem over een klasexperiment met Oerberg en ‘Actief Latijn’
Bert Gevaert over Willem Van Rubroeck’s Latijnse reisverslag
Kristien Hulstaert over de positionele leesmethode
Dietske Lehembre over ‘Metire ut scias’: Welke leerlingen stoppen na het tweede jaar met
Latijn en hoe kunnen we dat vermijden?

Caspar Porton voor een demonstratie ‘Actief Latijn’: de woordvolgorde bij Ovidius
Prof. Toon Van Hal (KUL) over Becanus en het Antwerpse dialect
Jet Van Gelder over de website ‘Klassieken.Nu’ en lobbywerk voor klassieke talen.
En daarbij:
de hele dag de mogelijkheid om uit te wisselen met collega’s uit circa twintig verschillende Europese
landen (NB: de voertalen zullen de hele dag Engels en Frans zijn, ook voor de lezingen en presentaties).
Mooie extra’s?
Een bundeltje met hand-outs van alle lezingen en workshops.
Een nascholingsattest.
Koffie bij onthaal.
Een verzorgde broodjeslunch en een speciale Belgische receptie, waarbij we gastronomie en culturele
uitwisseling combineren.
Een uitnodiging voor donderdag 29 augustus, 20 u. avondontvangst door het stadsbestuur van
Antwerpen in het Felix Pakhuis (https://www.felixpakhuis.nu/) met lezing door burgemeester Bart De
Wever.
Praktisch:
Inschrijven voor 1 juni 2019. Uw inschrijving is definitief na storting en verzending van het
inschrijvingsformulier.
De som van 100 euro dient overgeschreven op:
BE42 7350 0886 2754
Met de volgende mededeling: SC180048 – NAAM – VOORNAAM
Wie wenst kan ’s avonds ook het congresdiner in het Griekse Huis (http://www.grieksetaverne.be/)
meemaken (50 euro cash of met bankkaart ter plaatse te betalen, inschrijving ook te regelen via het
bijgevoegde formulier).
Het bijgevoegde Word-formulier dient verzonden naar herbert.verreth@kuleuven.be.
Alle updates over de conferentie (exacte locatie, lokalen) zijn raadpleegbaar via
www.classicavlaanderen.be/euroclassica

Wij hopen op een talrijke en enthousiaste opkomst !

Namens Classica Vlaanderen,
Prof. Dr. Christian Laes (Universiteit Antwerpen/ University of Manchester)
Voorzitter Classica Vlaanderen

