SEPTEMBER 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
Het bestuur informeert u over de stand van zaken m.b.t. het colloquium 2018,
het uit te voeren meerwaardeonderzoek, de docentennascholing en de
samenwerking met de Taalunie.
Lees meer...

Website
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe website. De website wordt
naar verwachting begin oktober gelanceerd. Als u in ons bestand staat
(bijvoorbeeld omdat u lid bent, geabonneerd bent op onze nieuwsbrief of een
vermelding heeft in de docentenlijst) ontvangt u te zijner tijd een email over uw
registratie op de nieuwe website.
Oproep aanlevering beelden internationale neerlandistiek
Voor de nieuwe website van de IVN 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.
Lees verder...

Cultuur
Russiese dosent met passie vir Afrikaans sterf op 60
Op 19 juli overleed Andrei Ignatenko (60). Ignatenko was van 1995 tot 2013
hoofddocent Afrikaans aan Moskous Staatsinstituut voor Internationale
Betrekkingen MGIMO), en zal worden herinnerd als een pionier met een passie
voor Afrikaans.
Lees verder...
“Met de Muziek Mee!”, actieve cursus Nederlands in Coimbra
Van 4 tot en met 10 september 2016 organiseerde het docentenplatform
MediterraNed met steun van de Taalunie voor de zevende keer een intensieve
cursus Nederlands. Deze cursus was bestemd voor (bijvak)studenten Nederlands
aan universiteiten en officiële talenscholen in het Middellandse Zeegebied. In
totaal 30 studenten uit Portugal, Spanje, Italië, Israël en Turkije zijn een week
lang intensief en actief bezig geweest met de Nederlandse taal.
Lees verder...
Literatuur en cultuur in Duitsland rondom de Frankfurter Buchmesse
De Buchmesse nadert met rasse schreden. Laurette Artois (GoetheUniversität,
Frankfurt/Main) informeert u over verschillende activiteiten die georganiseerd
worden in de aanloop naar de Buchmesse (Duitstalig).
Lees verder...

Publicaties
Themanummer Zacht Lawijd
In het najaar van 2017 wijdt het literairhistorische tijdschrift Zacht Lawijd een
themanummer aan de manier waarop de Nederlandse literatuur in het
buitenland is (en wordt) verspreid. Voorstellen voor bijdragen (in het Nederlands)
kunnen tot 20 september 2016 worden ingezonden
Lees verder...
Offene Fenster und Türen. Niederländische und flämische Autoren über
Literatur
In oktober van dit jaar zijn Nederland en Vlaanderen na 1993 voor de tweede
keer eregast op de boekenbeurs in Frankfurt. Ter gelegenheid daarvan – en van
het 35jarig bestaan van de neerlandistiek in Oldenburg – heeft het Institut für
Niederlandistik aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg de vertaalde
lezingen over literatuur van de jaarlijkse Nederlandse en Vlaamse gastschrijver in
Oldenburg gebundeld.
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.

