OKTOBER 2015
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
Voorzitter Henriette Louwerse bericht namens het IVNbestuur over
o.a. de verhuizing van het bureau van Tilburg naar Utrecht, de
samenwerking met de Taalunie en de aanzet tot het
meerwaardeonderzoek.
Lees verder...
Update docentenlijst
Het bureau van de IVN is bezig met een grootschalige update van de
docentenlijst. Alle docenten op de docentenlijst worden medio
oktober per email benaderd om hun gegevens te controleren.
Lees verder...
Contributiefactuur en tarievenwijzigingen
Bij de Algemene Ledenvergadering van 21 augustus jl. is de
vereniging akkoord gegaan met de voorstel tarief verhoging
lidmaatschap. Begin volgend jaar kunnen leden, met uitzondering
van vrijgestelde leden, via email een contributiefactuur conform de
nieuwe tarifering tegemoet zien.

Cultuur
1921 mei 2016: Neerlandistische ontmoetingen  Trefpunt
Lublin
Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Comenius.
Vereniging voor Neerlandici van CentraalEuropa van 23 mei 2015 is
besloten om het inmiddels alweer vijfde colloquium van doctorandi
en habilitandi van CentraalEuropa Neerlandistische Ontmoetingen –
Trefpunt Lublin in het voorjaar van 2016 te Lublin te houden.
Lees verder...
Ansichtkaart gedicht voor de Week van het Nederlands
Dichter der Nederlanden Joke van Leeuwen heeft een gedicht voor de
Week van het Nederlands gemaakt. Tijdens haar deelname aan het
colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek in
augustus in Leiden deed zij inspiratie op voor haar gedicht Durf, een
ode aan de studenten en docenten Nederlands als vreemde taal op
vele plaatsen ter wereld.
Lees verder...
Colloquium promovendi & habilitandi Duitstalige Neerlandistiek
Op 6 en 7 oktober 2015 vond op uitnodiging van het Institut für
Niederlandistik van de Universität zu Köln aldaar het colloquium voor
Doktoranden und Habilitanden der deutschsprachigen Niederlandistik
plaats. Tijdens het DoHa stellen jonge Neerlandici hun taal en

letterkundige onderzoeksprojecten voor. Christina Lammer en Davy
Mulkens schreven een verslag.
Lees verder...

“Met je Neus in de Boter”, actieve cursus Nederlands te Procida
Van 6 tot 12 september 2015 organiseerde de afdeling Nederlands
van de Universiteit van Napels met steun van de NTU een intensieve
cursus Nederlands. Deze cursus was bestemd voor (bijvak)studenten
Nederlands aan universiteiten en officiële talenscholen in het
Middellandse Zeegebied (Portugal, Spanje, Italië, Israël en Turkije).
In totaal deden er 28 studenten mee van 13 verschillende
instellingen.
Lees verder...
Programma's en projecten aan de ELTE  najaar 2015
Aan de ELTE staan in de periode van september t/m december
diverse Elck syn waerom workshop colleges ingepland. In september
verzorgde o.a. Marcel den Dikken een workshop college en de
komende maanden staan colleges gepland van o.a. Joop van der
Horst en Léon Hanssen.
Lees het verslag van Orsolya Varga voor meer informatie.
Bericht vanuit de Verenigde Staten
De in augustus verkozen regiovertegenwoordiger, Herman de Vries,
bericht u over ontwikkelingen en activiteiten in de Verenigde Staten.
Het bericht bevat o.a. een aankondiging voor de 18th Biennial
International Conference on Netherlandic Studies die op 3 en 4 juni
2016 aan de Michigan University, Ann Arbor, plaatsvindt.
Lees verder...

Publicaties
Week van het Nederlands  VVAbijdrage: ezine Vivat Academia
Een van de bijdragen aan de Week van het Nederlands is de speciale
editie van het ezine van het VVA Vivat Academia, een uitgave van
het Verbond der Vlaamse Academici. De editie bevat 15 documenten
helemaal gewijd aan het Nederlands.
Lees verder...
Internationale Neerlandistiek
In oktober verschijnt het oktobernummer van Internationale
Neerlandistiek. Het nummer bevat o.a. een artikel van Cyd Sturgess
(keynote spreker tijdens het 19e Colloquium Neerlandicum) en een
kroniek van Bart Vervaeck over de studie van onnatuurlijke verhalen.
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Congressen en symposia
Internationale Neerlandistiek (Open Access versie)
Vacatures
Pen friends

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

