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Gelieve gegevens voor deze agenda door te geven aan

onderstaand adres.

Please submit items for this calendar to the following

address.

Nieuw Archief voor Wiskunde,

Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden,

Postbus 9512, 2300 RA Leiden.

Email: naw@math.leidenuniv.nl

juni 2003

16 juni – 5 juli

❑ CSCA Summer school human reasoning and

cognitive science

Interdisciplinaire zomerschool over redeneerme-

thoden en cognitieve wetenschap. Gast: Keith

Stenning (Universiteit Edinburgh).

plaats UvA, Amsterdam

info www.csca.uva.nl

19–21 juni

❑29th International Workshop on Graph-Theoretic

Concepts in Computer Science

Workshop gewijd aan toepassingen van grafenthe-

orie in de informatica.

plaats Elspeet

info www.cs.uu.nl/WG2003

20–22 juni

❑ ITEM

Europees congres over de integratie van technolo-

gie in wiskundeonderwijs.

plaats Reims, Frankrijk

info www.reims.iufm.fr/Recherche/Cadre recher-

che.htm

23–27 juni

❑ Minicourse on total positivity

Spreker: prof.dr. Sergey Fomin, University of Mi-

chigan (USA).

plaats EIDMA, Eindhoven

info www.win.tue.nl/math/eidma/courses

23–27 juni

❑ Randomness in space and time

Nederlands-Hongaarse Workshop. Organisatoren:

Balint Toth en Frank den Hollander.

plaats Budapest

info www.eurandom.tue.nl/workshops/2003/bu-

dapest.htm

24 juni

❑ Afscheidssymposium Jan Aarts

Symposium met voordrachten op het gebied van

de topologie en dynamische systemen.

plaats Technische Universiteit Delft

info dutiaw37.twi.tudelft.nl/˜kp/aarts/symposi-

um

23–28 juni

❑ Mathematical techniques for data analysis and

modelling of intermittent structures

Workshop gewijd aan het onderzoek naar cohe-

rente structuren in turbulentie en in chaotische

processen.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl

30 juni

❑ LiB-Day in Amsterdam

Gemeenschappelijke werkgroep voor wiskundi-

gen, informatici, linguïisten en filosofen georga-

niseerd door het Institute for Logic, Language and

Computation en Logic in Bonn.

plaats UvA, Amsterdam

info staff.science.uva.nl/˜bloewe/LiB-Day.html

30 juni–3 juli

❑ International workshop on Max-Algebra

Workshop ter ere van de zeventigste verjaardag

van R.A. Cuninghame-Green.

plaats Birmingham, UK

info www.mat.bham.ac.uk/P.Butkovic/iwma

juli 2003

7–11 juli

❑ International workshop on statistical model-

ling

Workshop van het Biostatistisch Centrum van de

Katholieke Universiteit Leuven en het Centrum

voor Statistiek van het Limburgs Universitair Cen-

trum.

plaats Katholieke Universiteit Leuven

info www.luc.ac.be/censtat/IWSM2003

14–17 juli

❑ Statistical genetics and bioinformatics

Thema conferentie van de Royal Statistical Society

(UK).

plaats Diepenbeek, België

info www.vvs-or.nl
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22–26 juli

❑ International conference on differential equati-

ons

Tweejaarlijks aan differentiaalvergelijkingen ge-

wijd Europees congres.

plaats Hasselt (België)

info www.equadiff.be

28 juli–2 augustus

❑ Conference diophantine approximation

Symposium ter ere van de zestigste verjaardag van

Robert Tijdeman, gewijd aan hoogtepunten van

zijn werk.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl/lorentz center

augustus 2003

4–8 augustus, 11–15 augustus

❑ Wiskunde zomerkampen

Zomerkampen georganiseerd door de stichting

Vierkant voor Wiskunde. met voor jongeren vanaf

10 jaar. Het eerste kamp van 4–8 augustus is be-

doeld voor kinderen uit de groepen 6–8 van de ba-

sisschool en de brugklas, het kamp van 11–15 au-

gustus voor middelbare scholieren. Kosten:D 195.

plaats De Wildval, Lunteren

info http://www.vierkantvoorwiskunde.nl

11–16 augustus

❑Quantum statistical physics: q-thermodynamics,

q-decoherence and q-motors

Workshop over quantum-Brownse systemen.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl

22-23 augustus

❑ Vakantiecursus voor leraren

Voor leraren in de exacte vakken in vwo, havo en

hbo en andere belangstellenden. Thema: Wiskun-

de in het dagelijks leven.

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events/2003/VC2003

25–27 augustus

❑ Special functions, representation theory and

applications

Conferentie ter ere van de zestigste verjaardag van

Tom Koornwinder.

plaats Korteweg-de Vries Instituut, Amsterdam

info http://staff.science.uva.nl/˜jstokman/work-

shop.html

29-30 augustus

❑ Vakantiecursus voor leraren

Voor leraren in de exacte vakken in vwo, havo en

hbo en andere belangstellenden. Thema: Wiskun-

de in het dagelijks leven.

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.cwi.nl/events/2003/VC2003

28 augustus

❑ Werkgroep statistiek en micro-arrays

Werkgroep voor kennisuitwisseling op het gebied

van statistische aspecten van de micro-array tech-

nologie.

plaats Universitair Medisch Centrum Nijmegen

info www.umcn.nl/scientist/departments/epide-

miology

september 2003

4–5 september

❑ ICT-Kenniscongres

Een Europees congres op het gebied van de infor-

matietechnologie dat wetenschap en bedrijven bij

elkaar te brengt.

plaats Nederlands Congres Centrum, Den Haag

info www.ict-kenniscongres.nl

1–5 september

❑ Minicourse on approximation schemes for ge-

ometric problems

Cursus gegeven door Sanjeev Arora van Princeton

University.

plaats EIDMA, Eindhoven

info www.win.tue.nl/math/eidma/courses

22–26 september

❑ EIDMA-Stieltjes Onderwijsweek

Cursus cryptografie voor aio’s en oio’s.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl

26 september–2 oktober

❑ Mathematics of cryptology

Workshop georganiseerd door Ronald Cramer, Bas

Edixhoven en Berry Schoenmakers.

plaats Lorentz Center, Leiden

info http://www.lc.leidenuniv.nl

oktober 2003–december 2003

1–3 oktober

❑ 2003 Conferentie van Numeriek Wiskundigen

Conferentie van de Nederlandse en Vlaamse nu-

merieke wiskunde gemeenschappen. Thema’s:

bewegende-randproblemen en matrixfuncties.

plaats Woudschoten, Zeist

info http://www.cwi.nl/events/2003/NumAnaly-

sis.html

17–19 november

❑ Annual meeting Dutch statisticians and proba-

bilists

Gastsprekers: Steffen Lauritzen (Aalborg), Gordon

Slade (Vancouver), Wing Wong (Harvard).

plaats Lunteren

info www.cs.vu.nl/˜lunteren

9–13 december

❑ Workshop representations of Lie groups

Internationale conferentie over harmonische ana-

lyse en homogene ruimten.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl/lorentz center

15–17 december

❑ Winter school on mathematics and biology

plaats Wageningen

info www.math.leidenuniv.nl/˜verduyn/nwo-ws03.

html

15–19 december

❑ Special points on Shimura varieties

Werkgroep rond het André-Oortvermoeden en het

equidistributievermoeden. Organisatoren: Bas Edix-

hoven en Frans Oort.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl


