MAART 2016
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief voor alle leden van de IVN en voor
iedereen die geïnteresseerd is in de neerlandistiek, waar ook ter wereld.

Algemeen
Het bureau van de IVN is verhuisd!
Per 1 maart 2016 is het bureau van de IVN verhuisd naar de
Universiteit Utrecht. Het bureau is blij met haar nieuwe plek aan
de Trans 10, waar ook bestuurssecretaris Els Stronks haar kantoor
heeft.
Lees verder..
Neerlandici aller landen verenigt u!
Marc van Oostendorp (NederL) deed een indrigende oproep aan
neerlandici overal ter wereld om te verenigen en, specifieker, om
lid te worden van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
Bekijk de video op YouTube en verspreid deze via uw (social
media) netwerk.
AFO nog volop aan de slag
De Adviesgroep Financiële Openheid (AFO), de commissie van drie
die duidelijkheid probeert te verkrijgen over de budgetten voor de
internationale neerlandistiek, is volop aan de slag. Er waren
enkele aanloopproblemen en onduidelijkheden, onder andere over
de reikwijdte en diepgang van het onderzoek. Na overleg met alle
betrokkenen zijn deze opgelost en is de opdracht van de AFO
overgenomen door het Comité van Ministers, sinds 1 januari onder
voorzitterschap van minister Sven Gatz (Vlaanderen).
Lees verder...

Cultuur
Aan de Westfälische WilhelmsUniversität Münster zijn twaalf
beurzen voor promotieonderzoek beschikbaar
Het DFGGraduiertenkolleg „Literarische Form. Geschichte und
Kultur ästhetischer Modellbildung“ start vanaf oktober 2016 met
een tweede groep van promovendi. Het Kolleg is een
interfilologische onderzoeksgroep waaraan acht instituten
deelnemen. Voor de promovendi is er een intensief
begeleidingsprogramma ter plekke voorzien, evenals tal van
mogelijkheden voor onderzoeksreizen en deelname aan
(buitenlandse) colloquia. Deadline voor het indienen van
onderzoeksvoorstellen is 29 april 2016.
Lees verder...
Nieuws uit NoordAmerika
Het 50jarig bestaan van het Nederlandse Taal en Cultuur
Programma aan Indiana University werd op 28 en 29 oktober jl.
gevierd met diverse activiteiten op de Bloomington Campus.
Eregasten waren Klaas van der Tempel, Consulgeneraal in Chicago
en de Amerikaanse historicus en journalist Russell Shorto, die

bekendheid geniet als auteur van NieuwAmsterdam: de oorsprong
van New York en Amsterdam.
Lees verder...
Programma's en geplande activiteiten aan de ELTE
De komende periode vinden er diverse activiteiten plaats aan de
ELTE, waaronder de opening van de reizende Anne Frank
tentoonstelling 'Laat me mezelf zijn' in samenwerking met het
Anne Frank Huis in Amsterdam.
Lees verder...
Nieuws uit ZuidEuropa (Bologna)
De culturele agenda van 2016 is van start gegaan! Elke maand zal
de afdeling Nederlands van de Universiteit van Bologna een avond
organiseren over zowel de Nederlandse als de Italiaanse cultuur.
De avonden vinden plaats in de bibliotheek van het Collegio dei
Fiamminghi, via Guerrazzi 20 in Bologna. Het Collegio dei
Fiamminghi biedt jonge onderzoekers en studenten uit België en
Utrecht een accomodatie in het midden van de stad, en hiermee
de kans om voor een periode in Bologna te verblijven.
Lees verder...

Publicaties
Focus op taal
In het Nt2onderwijs zijn momenteel grote veranderingen gaande.
Er is grote behoefte aan lessen Nederlands, mede door de enorme
instroom van anderstaligen. Focus op taal (van Marijke Huizinga en
Alice van Kalsbeek) biedt iedere taalbegeleider, professioneel of
vrijwillig, alles in een: informatie over taalverschijnselen,
taalleren, de eigen taal van de cursist en taaldidactiek.
Lees verder...
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