‘Week van de Klassieken’
14 t/m 25 april 2010
Van woensdag 14 april t/m zondag 25 april wordt in 2010 voor het derde jaar op rij de ‘Week van de Klassieken’
georganiseerd. Deze keer heeft de Week als thema ‘Helden’. Ter gelegenheid van deze week komen Uitgeverij
Athenaeum en Uitgeverij Ambo met een aantal nieuwe titels en edities, en organiseren Tal van culturele
instellingen zoals het Rijksmuseum van Oudheden, Tresoar in Leeuwarden, het Allard Pierson Museum in
Amsterdam, Museum Het Valkhof in Nijmegen, het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, het Historisch
Nieuwsblad, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA), Spui 25 Amsterdam, het Nederlands Klassiek
Verbond (NKV) en diverse gymnasia organiseren een eigen programma.
Speciaal voor de ‘Week van de Klassieken’ schrijft Imme Dros het geschenkboekje ‘Charisma’. Op vertoon van dit
boekje bij de kassa van het Rijksmuseum van Oudheden is de toegang gratis.
Het ‘Week van de Klassieken-programma’ in het Rijksmuseum van Oudheden ziet er als volgt uit:
Gratis lezingenprogramma ‘Helden’
‘Charisma. Odysseus van held tot schurk’ door Imme Dros
Imme Dros spreekt over Homeros en zijn unieke talent mensen uit een verloren tijd tot leven te wekken, zo zelfs
dat ze blijven inspireren tot nieuwe verhalen door de eeuwen heen. Na de lezing beantwoordt Imme Dros vragen
van publiek. Vragen van tevoren mailen kan naar communicatie@rmo.nl.
Schrijfster Imme Dros is met name bekend door haar jongerenliteratuur, haar sprookjesbewerkingen en de vertaling en
bewerkingen van Odyssee en Ilias van Homerus in de jaren '90.
Datum: zondag 18 april 2010
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: gratis bij bezoek aan het museum
Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus kom op tijd (reserveren niet mogelijk)
‘Omnia mutantur: de metamorfosen van een dichter’ door Piet Gerbrandy
Piet Gerbrandy zal in zijn lezing aan de hand van pakkende passages uit het werk van Ovidius zelf, van enkele
middeleeuwse auteurs (12de en 13de eeuw) en een paar moderne dichters nagaan wat Ovidius’ werk voor de
eenentwintigste-eeuwse lezer kan betekenen, en waarom het van belang is de tweeduizend jaar omvattende
traditie in haar geheel te blijven bestuderen.
Piet Gerbrandy is classicus en dichter. Hij was ruim twintig jaar leraar klassieken in het oosten des lands, en doceert
tegenwoordig Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertaalde ‘De opleiding tot redenaar’
van Quintilianus, publiceerde enkele essaybundels over poëzie en klassieken, schrijft voor De Groene Amsterdammer en de
Volkskrant.
Datum: woensdag 21 april 2010
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kosten: gratis
Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus kom op tijd (reserveren niet mogelijk)
‘Bejubeld en verguisd’ door Fik Meijer
In zijn lezing belicht Fik Meijer de omvorming van het begrip ‘Heldendom’. Hij begint bij de helden van Homerus die
model hebben gestaan voor het oerheldendom in de oudheid. Uitvoerig staat hij stil bij de verschillen tussen
Homerus’ held Achilles en Aeneas, de hoofdpersoon uit het heldendicht van Vergilius.
Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde verscheidene
boeken, waaronder ‘Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid’.
Datum: zaterdag 24 april 2010
Aanvang: 12.00 uur
Kosten: gratis bij bezoek aan het museum
Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus kom op tijd (reserveren niet mogelijk)

Finale ‘Ken-je-Klassiekenquiz’
De grote finale van de landelijke ‘Ken-je-Klassiekenquiz’ voor gymnasiasten. De voorrondes worden in maart
gehouden in het Allard Pierson Museum, Museum Het Valkhof, Tresoar en het Rijksmuseum van Oudheden. De
finale wordt ingeleid met een lezing van prof. dr. Fik Meijer (zie boven).
Datum: zaterdag 24 april
Aanvang: lezing 12.00 uur; quiz 14.00 uur
Kindertentoonstelling ‘MegaGrieken’
Kindertentoonstelling over de invloed van de klassieke Griekse cultuur op onze hedendaagse samenleving. Gratis
toegang voor kinderen t/m 12 jaar.
Datum: t/m 2 januari 2011
Familierondleidingen
Een museumgids laat ouders en kinderen kennis maken met het oude Griekenland in de tentoonstelling
MegaGrieken en Griekse afdeling van het museum.
Datum:
zondag 18 en 25 april, 11.00 uur
Kosten:
gratis bij bezoek aan museum
Proefles MuseumJeugdUniversiteit
‘Hoe wijs waren Griekse wetenschappers?’ Maak kennis met de MuseumJeugdUniversiteit, een collegereeks voor
nieuwsgierige kinderen van 7 jaar en ouder.
Datum:
25 april, 15.30 uur
Kosten:
5 euro p.p., vooraf reserveren via www.rmo.nl
Audiotour met Sipke Jan
Een speelse en leerzame verkenning van de Griekse afdeling met een MP3-audiotour die is ingesproken door Sipke
Jan Bousema (van o.a. Museumbende en Juniorsongfestival). Voor kinderen vanaf 7 jaar. Downloaden van
www.rmo.nl/kids of iPod huren bij Museumshop (2 euro).
Noot voor de redactie: Het complete programma staat ook op www.rmo.nl. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Selkit Verberk of Gabriëlle van der Voort, sectie PR, Marketing en Communicatie van het
Rijksmuseum van Oudheden, telefoon 071-5 163 164.
Openingstijden museum
Dinsdag t/m zondag
10.00-17.00 uur; tijdens schoolvakanties ook op maandag open 10.00-17.00 uur
Toegangsprijzen museum
Kinderen t/m 12 jaar
GRATIS
Gezinskaart
€ 25 (2 volwassenen + 2 kinderen van 13 t/m 17 jaar (€ 5,00 per extra kind)
Volwassenen
€9
Kinderen 13 t/m 17 jaar
€ 5,50
Museumkaart
gratis
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, www.rmo.nl

Voor meer informatie over de Week van de Klassieken kunt u contact opnemen met Uitgeverij Athenaeum, Michelle Bot,
telefoon 020-5 24 54 35 of publiciteit@athenaeum.nl

