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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Patrick Hafkenscheid

agenda@nieuwarchief.nl

juni 2013

10 juni 2013

❑ Bessensap 2013

Bijeenkomst waar wetenschap journalistiek ont-

moet.

plaats Museon, Den Haag

info www.nwo.nl/actueel/evenementen/bessen-

sap

10 – 12 juni 2013

❑ Heights and Moduli Spaces

Workshop over recente ontwikkelingen op het ge-

bied van moduli spaces.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

10 – 12 juni 2013

❑ Workshop Probabilistic Cellular Automata

Workshop over cellular automaton in de kansre-

kening (denk aan Conways game of life met een

kansfactor).

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.tue.nl/events

10 – 14 juni 2013

❑ 9th Conference on Bayesian Nonparametrics

Conferentie bedoeld voor experts en jonge onder-

zoekers over theorie en toepassing van Bayesian

Nonparametrics.

plaats VU, Amsterdam

info www.bnp9.win.tue.nl

19 juni 2013

❑ Uitvindwedstrijd 2013

Wedstrijd waarin kinderen van 8–12 hun uitvin-

dingen laten beoordelen door een jury. Winnaars

worden opgenomen in de nieuwe tentoonstelling.

plaats NEMO, Amsterdam

info e-nemo.nl

17 – 21 juni 2013

❑ Bayesian Nonparametrics

Workshop over Bayesiaanse statistiek in het al-

gemeen, van de computationele methoden tot de

theoretische analyse.

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

17 – 21 juni 2013

❑ NDNS+ Summer School

Summer school van NDNS+ met als thema ‘Emer-

gent dynamics of discrete and stochastic multi-

scale systems: analysis and simulation’.

plaats IMCS Advanced Study Center, Eindhoven

info ndns.nl

23 juni 2013

❑ Hoe maak je een 3D-film?

Kinderlezing over de technieken die gebruikt wor-

den in het maken van een 3D-film.

plaats NEMO, Amsterdam

info kinderlezingen.nl

27 – 28 juni 2013

❑ A singular life

Conferentie ter gelegenheid van het met pensioen

gaan van professor Eduard Looijenga.

plaats Utrecht

info www.uu.nl/singularlife

juli 2013

10 – 12 juli 2013

❑ Special functions and special numbers

Conferentie ter gelegenheid van de 60ste verjaar-

dag van Frits Beukers.

plaats Utrecht

info tinyurl.com/beukers60

15 – 19 juli 2013

❑ Elliptic Integrable Systems and Hypergeome-

tric Functions

Workshop over onder andere integreerbare syste-

men, representatietheorie en toepassingen in de

Quantum Field Theory.

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl

18 – 28 juli 2013

❑ IMO2013

54ste editie van de internationale wiskunde olym-

piade. Dit jaar in Colombia

plaats Santa Marta, Colombia

info www.uan.edu.co/imo2013/en
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22 – 26 juli 2013

❑ Positivity VII

Zevende editie van de ‘Positivity conference’, dit

jaar in het teken van het 100ste geboortejaar van

Adriaan Cornelis Zaanen.

plaats Leiden

info websites.math.leidenuniv.nl/positivity2013

22 – 26 juli 2013

❑ Sage Days: Algorithms in Arithmetic Geometry

Workshop met drie projectdoelen die betrekking

hebben op enerzijds uitbreiden van de functiona-

liteit van SAGE (wiskundesoftware) en anderzijds

implementeren van nieuwe algoritmes.

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

27 – 31 juli 2013

❑ Bridges 2013

Conferentie en tentoonstelling over het verband

tussen kunst en wiskunde.

plaats Enschede

info bridgesmathart.org/bridges-2013

augustus 2013

19 – 30 augustus 2013

❑ Summerschool Mathematics and Science Edu-

cation

Vakantiecursus verzorgd door het Freudenthal In-

stituut in samenwerking met het onderzoekspro-

gramma Educational and Learning Sciences.

plaats Utrecht

info utrechtsummerschool.nl

23 – 24, 30 – 31 augustus 2013

❑ 67ste Vakantiecursus Wiskunde

Informatieve en inspirerende bijeenkomsten over

wiskunde, met dit jaar als thema ‘Wiskunde in

Wording’.

plaats TU Eindhoven, CWI Amsterdam

info platformwiskunde.nl/onderwijs vakantiecur-

sus wiskunde.htm

26 – 30 augustus 2013

❑ Modeling with Measures: from Structured Po-

pulations to Crowd Dynamics

Nog geen informatie bekend.

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl

september 2013

15 september 2013

❑ Wat doen satellieten in de ruimte?

Kinderlezing over de verschillende soorten satel-

lieten en hoe ze werken.

plaats NEMO, Amsterdam

info kinderlezingen.nl

23 september 2013

❑ Finale Nederlandse Wiskunde Olympiade

43 onderbouwleerlingen, 45 vierdeklassers en 32

vijfdeklassers zijn door naar de finale van de Ne-

derlandse Wiskunde Olympiade 2013.

plaats TU Eindhoven

info wiskundeolympiade.nl

27 september 2013

❑ Discovery Festival

Uitgaansnacht-met-inhoud vol wetenschap, mu-

ziek, kunst en experimenten

plaats Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam

info discoveryfestival.nl

oktober – november 2013

2 – 4 oktober 2013

❑ Woudschoten conferentie

38ste editie van de Vlaams/Nederlandse confe-

rentie over Scientific Computing.

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info wsc.project.cwi.nl/conferentieN.php

4 oktober 2013

❑ Junior Wiskunde Olympiade

Junior versie van de Wiskunde Olympiade, klas 1

tot 3 van het voortgezet onderwijs.

plaats Vrije Universiteit, Amsterdam

info wiskundeolympiade.nl

5 oktober 2013

❑ Dag van de leraar

Internationale dag van de leraar, zet uw onderwij-

zer in het zonnetje! Op deze dag wordt ook de

‘Leraar van het jaar’ uitgekozen.

plaats Overal

info dagvandeleraar.nl

11 oktober 2013

❑ Wiskundetoernooi 2013

22ste editie van het Wiskundetoernooi, dit jaar in

het teken van Wiskunde en Sport.

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info ru.nl/wiskundetoernooi

22 november 2013

❑ CWI in Bedrijf 2013

Ontmoeting tussen het CWI en het bedrijfsleven

waar het bedrijfsleven vragen kan stellen aan top-

onderzoekers.

plaats CWI, Amsterdam

info cwi.nl/events/cwi-in-bedrijf-2013


