MEI 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
Bericht van het bestuur
In dit bericht van het bestuur leest u meer over de stand van zaken
m.b.t. het AFOrapport, de nieuwe, afgeslankte suppletieregeling en
fondsenwerving, en de zomercursussen op B2 en A2/B1niveau. Het
bericht bevat bovendien het verzoek om het bestuur te blijven voeden
met informatie over wat er gebeurt in uw vakgroep en in uw regio.
Lees verder...
IVN werkt aan (online) dienstverlening
Dit jaar zal de IVN een nieuwe website lanceren waarbij het mogelijk is
om meer zaken online te regelen. Denk aan online uw factuur inzien en
betalen, het online aanpassen van uw gegevens in de docentenlijst en
het online beheren van uw lidmaatschap/abonnement. Heeft u
verbeterpunten en/of opmerkingen ten aanzien van onze website en of
onze (online) dienstverlening? Mail ze naar bureau@ivnnl.com.
Is het bureau blij met "zijn" of "haar" nieuwe werkplek?
In de vorige nieuwsbrief stond in het eerste nieuwsitem de zin: "Het
bureau is blij met haar nieuwe plek aan de Trans 10...". We ontvingen
daarover email van twee oplettende lezers. Hier hadden we natuurlijk
moeten schrijven: "zijn nieuwe werkplek" in plaats van "haar nieuwe
werkplek".
Jan Renkema toegetreden tot de Raad van Advies van de IVN
Het IVN bestuur deelt met groot plezier mee dat Professor Jan
Renkema vanaf medio april is toegetreden tot de Raad van Advies van
de vereniging. IVNleden kennen Jan als 'onze' oudvoorzitter en we zijn
blij dat we van zijn ervaring en toewijding kunnen blijven genieten als
lid van de Adviesraad.
Lees verder...

Cultuur
Oproep aanlevering beelden internationale neerlandistiek
Voor de nieuwe website, zie het nieuwsitem hierover, zijn wij op zoek
naar afbeeldingen uit de praktijk van de internationale neerlandistiek.
Beschikt u over mooie afbeeldingen die een goed beeld geven van uw
werkzaamheden, lessen, projecten, etc.? Controleer of ze voldoen aan
de technische vereisten voor een webafbeelding en stuur ze naar
bureau@ivnnl.com.
Tournee van Peter Terrin in Italië
Van 16 tot 19 maart organiseerde de vakgroep Nederlands in Italië een
tournee met de Vlaamse schrijver Peter Terrin, in samenwerking met
uitgeverij Iperborea die de vertaling van zijn laatste roman Monte Carlo
heeft gepubliceerd.
Lees verder...

Met Serviers in Albanië: uit het dagboek van Dr. Arius van
Tienhoven
Na een eerste en tweede publicatie over respectievelijk Jacob Colyer en
Jeanne Merkus is onlangs een derde boekje verschenen in de reeks
gewijd aan het gedeelde ServischNederlandse cultuurhistorische
erfgoed, een uitgave van de Nederlandse ambassade te Belgrado.
Lees verder...
Taalpresentaties: welke onderwerpen kiezen studenten in
Sheffield?
18 studenten met een Nederlandse component in hun programma
ronden hun bachelor af met een eindpresentatie. Dit jaar hebben we in
Sheffield de sprekers eens op een rijtje gezet in een filmpje. De keuze
van hun onderwerpen geeft een beeld van de breedte van de
internationale neerlandistiek en het levert een leuk inkijkje in de
interesses van de studenten op.
Lees verder...
Rondetafelconferentie voor studenten door DOEN
Op 14 april 2016 werd in Moskou, Rusland, een rondetafelconferentie
voor studenten gehouden, georganiseerd door Docentenplatform Oost
Europese Neerlandistiek. Het onderwerp van de conferentie was:
“Nederland en Vlaanderen voor Toekomstige Generaties: de Lage
Landen en de Vorming van de Europese Culturele Erfenis.”
Lees verder...
Programma's en activiteiten aan de ELTE
Aan de ELTE werd in de afgelopen maanden o.a. het Regionaal Dictee
van de Nederlandse Taal gehouden en er was een boekpresentatie van
Chaja Polak samen met de Hongaarse schrijver Péter Gárdos op het
Internationale Boekenfestival.
Lees verder...

Publicaties
Binnenkort verschijnt een nieuw nummer van VakTaal
De nieuwe VakTaal ligt op dit moment op de drukpers. Een uiteenlopend
nummer met veel aandacht voor de internationale neerlandistiek vanuit
verschillende invalshoeken.
Lees verder...
Nieuwe redactiesecretaris Internationale Neerlandistiek
Vanwege andere werkzaamheden heeft redactiesecretaris Brigit Kolen
haar werk voor de redactie helaas moeten neerleggen. Brigit, bedankt
voor je inzet de afgelopen jaren! De nieuwe redactiesecretaris, Sjors
van Ooij, stelt zich graag aan u voor.
Lees verder...
Verschenen: Praagse Perspectieven 10
Naast o.a. vier lezingen op letterkundig gebied die het onderwerp ‘De
circulatie van de Nederlandstalige literatuur’ behandelen, bevat de
bundel, die begin 2016 verscheen, een interview met hoofddocent
letterkunde, dr. habil. Ellen Krol, die na dertien jaar afscheid van de
Karelsuniversiteit nam wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Lees verder...

Ook op IVNNL.com

Congressen en symposia
Internationale Neerlandistiek (Open Access versie)
Vacatures

Colofon
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in ons adressenbestand opgenomen bent. Mocht u de nieuwsbrief niet langer
willen ontvangen of uw emailadres willen wijzigen, mail dan naar bureau@ivnnl.com.
Hebt u een bericht voor de nieuwsbrief en/of de website mail dan ook naar bureau@ivnnl.com.

