CURSUS ANTIEKE CULTUUR: HOOGTEPUNTEN UIT DE OUDHEID
Namens de sectie Klassieke Talen van het Ignatius Gymnasium nodig ik u van harte uit voor de
cursus Hoogtepunten uit de oudheid.
Het programma ziet er als volgt uit:
12 februari 2019
Griekse bouw- en beeldhouwkunst door drs Kokkie van Oeveren
Wat maakt een tempel Grieks? Wat zijn de kenmerken van de Griekse klassieke
beeldhouwkunst? Aan het eind van deze avond kunt u Griekse bouwstijlen herkennen en
Griekse beelden dateren
26 februari 2019
De Romeinen in de lage landen door drs Susanne Borowski
De Rijn tussen Katwijk en Nijmegen maakte eeuwenlang deel uit van de noordelijke grens van
het Romeinse rijk. In deze lezing zoeken we de sporen van de Romeinen niet alleen in
oorspronkelijk Romeinse nederzettingen zoals Utrecht of Voorburg, maar kijken ook waarom
we kip met appelmoes aan de Romeinen te danken hebben.
19 maart 2019
Keizer Hadrianus door drs Suzanne Luger
Keizer Hadrianus (117-138) was architect, filosoof, reiziger, minnaar en echtgenoot. Daarnaast
heerste hij over een immens rijk dat zich uitstrekte van het noorden van Engeland tot aan het
noorden van Afrika.
In deze ouderlezing komen het politieke, het artistieke en het persoonlijke leven van deze
fascinerende Romein aan bod.
2 april 2019 Vergilius: poëzie of propaganda? Door drs Antoinette Doekes
De laatste tien jaar van zijn leven (70-19 v.Chr.) werkte de dichter Vergilius aan een groot boek
over de held Aeneas: het epos Aeneïs, waarin de grootheid van Rome en Romes roemrijke
verleden wordt bezongen. Vergilius' werk is lang opgevat als een propagandamiddel voor
Augustus' regime. Is het dat ook? In deze lezing ga ik in op deze vraag maar zullen we natuurlijk
ook mooie passages uit de Aeneïs bekijken en beluisteren.
16 april 2019 Sokrates en Plato – twee Griekse filosofen voor de prijs van één! Door drs.
Xander van Eckeren
De Griekse filosoof Plato heeft een buitengewoon grote invloed gehad op de westerse
filosofie. Maar hoeveel ideeën zijn van Plato zelf? Welke rol speelde zijn leermeester
Sokrates?

De vijf sprekers zijn allen docent Klassieke Talen op het St. Ignatius Gymnasium en hebben
een persoonlijke affiniteit met het onderwerp dat in hun lezing centraal staat.
Tijden: de school is open vanaf 19.15 uur. De cursus begint om 19.30 uur en is om ca. 21.30
uur afgelopen. Tussendoor is er ca. 15 minuten pauze. Voor koffie/thee wordt gezorgd.
Kosten: 15,- per persoon per avond. U kunt voor één of meerdere avonden intekenen.
Betaling (gepast) op de eerste avond dat u komt voor alle afgesproken avonden.
De opbrengsten zullen worden besteed aan de (verdere) verfraaiing van de klassieke afdeling
van ons schoolgebouw met bijvoorbeeld mooie kopieën van klassieke kunstwerken.
Inschrijving: om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid deelnemers, wil ik u vriendelijk
verzoeken uiterlijk 8 februari a.s. door te geven op welke avond(en) u komt en met hoeveel
personen via s.borowski@ignatius.nl
Bij minimaal 15 aanmeldingen gaat de cursus door.
Met vriendelijke groet,
namens de sectie Klassieke Talen van het Ignatius Gymnasium,
Susanne Borowski

