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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 2005

8–10 juni

❑ Modeling Competition and Coordination in

Supply Chains and Service Networks

Lezingenreeks door Awi Federgruen (Columbia

University)

plaats Erasmus Universiteit Rotterdam

info www.few.eur.nl/few/research/ei/education

/pup/federgruen2005

9–13 juni

❑ Fejér-Riesz Conference

Conferentie ter ere van de 125ste verjaardag van

Lipót Fejér en Frigyes Riesz

plaats Eger, Hongarije

info www.math.u-szeged.hu/confer/fejerriesz

13–17 juni

❑ EIDMA minicourse Computational Methods in

Public Key Cryptology

Minicursus over computatieve methoden in de pu-

blieke-sleutelcryptografie. Sprekers: Arjen Lenstra

en Tanja Lange

plaats Technische Universiteit Eindhoven

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

26 juni

❑ Hoe ontstaat geluid?

Kinderen lossen samen met een wetenschapper

van de Universiteit van Amsterdam een mysterie

uit het dagelijks leven op. Onder leiding van Tom

Heijmans (Van der Waals-Zeemaninstituut).

plaats Universiteit van Amsterdam

info www.science.uva.nl/wyp2005

27 juni – 1 juli

❑ Filosofie voor wiskundig denken

Week, gewijd aan de filosofische aspecten van het

wiskundig denken. Ook komen culturele aspecten

aan bod. Sprekers: Frans de Haas, Albert Visser,

Mark van Atten, Bart van Kerkhove.

plaats ISvW, Leusden

info www.isvw.nl

28–30 juni

❑ Fourth Twente workshop on Cooperative Game

Theory

Presentaties van onderzoek op het gebied van

speltheorie, in het kader van Russisch-Nederlands

samenwerkingsverband

plaats Universiteit Twente

info wwwhome.math.utwente.nl/˜driessentsh

juli–augustus 2005

4–9 juli

❑ The International Meeting of the Psychometric

Society

Internationale conferentie gewijd aan kwantitatie-

ve methoden in psychologie, pedagogiek en an-

dere sociale wetenschappen

plaats Tilburg

info www.psychometrika.org/meeting/2005

28 juli–3 augustus

❑ Logic Colloqium 2005

Internationaal congres in het kader van de ASL Eu-

ropean Summer Meeting over alle aspecten van

de logica

plaats Athene, Griekenland

info www.math.uoa.gr/lc2005

14–19 augustus

❑ Geometric and Algebraic Combinatorics 3

Sprekers: Arjeh Cohen (Technische Univ. Eindho-

ven), Jonathan Hall (Michigan State Univ.) , Akihiro

Munemasa (Tohoku Univ.), Tamás Szonyi (Eötvös

Loránd Univ.)

plaats Oisterwijk

info http://few.kub.nl/gac

21 – 26 augustus

❑ International Conference on Applied Mathema-

tics (ICAM05)

Vijfjaarlijks bi-nationaal samenwerkingsproject tus-

sen Indonesië en Nederland

plaats Bandung, Indonesië

info www.labmath-itb.or.id

29 augustus – 2 september

❑ Arithmetic Geometry and High Energy Physics

Workshop gewijd aan nieuwe verbanen tussen

hoge-energiefysica en arithmetische getalthorie.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

22–27 augustus

❑ European Young Statisticians Meeting

Tweejaarlijkse bijeenkomst voor jonge Europese

onderzoekers in statistiek en waarschijnlijkheids-

rekening

plaats Debrecen, Hongarije

info vkati@hu.inter.net
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26–27 augustus

❑ Vakantiecursus 2005: De Schijf van Vijf

Wiskundevakantiecursus, op initiatief van de Ne-

derlandse Vereniging van Wiskundeleraren, be-

doeld voor leraren exacte vakken. Lezingen over

de vijf sleutelonderwerpen die bij het middelbaar

onderwijs een belangrijke rol gaan spelen: ana-

lytische meetkunde, complexe getallen, grafen-

theorie en discrete wiskunde, algebra en code-

ringstheorie, statistiek en kansrekening

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.cwi.nl/events

29 augustus–2 september

❑ Workshop Arithmetic Geometry and High Ener-

gy Physics

Arithmetiek en getallentheorie toegepast in de fy-

sica. Onderwerpen: holografie, quantumveldenthe-

orie en stringtheorie

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

september 2005

2–3 september

❑ Vakantiecursus 2005: De Schijf van Vijf

Wiskundevakantiecursus, op initiatief van de Ne-

derlandse Vereniging van Wiskundeleraren, be-

doeld voor leraren exacte vakken. Onderwerp: zie

26–27 augustus

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events

12–16 september

❑ Regression Quantiles and Applications

Cursus voor Post-docs met lezingen door R. Koen-

ker (Univ. Illinois), I. Mizera (Univ. Alberta), S. Hei-

ler(Univ. Konstanz) en B. Werker (Univ. Tilburg)

plaats La Roche-en-Ardenne, Belgium

info http://www.ulb.ac.be/soco/lmtd/ecas2005

15–17 september

❑ Freudenthal 100

Symposium ter gelegenheid van de honderdste

geboortedag van Hans Freudenthal. Op 15 septem-

ber: wiskundeonderwijs, op 16 september: univer-

sitaire wiskunde; op 17 september: algemene dag

plaats Utrecht

info www.freudenthal100.nl

16 – 18 september

❑ EMS-SCM Joint Mathematical Weekend

Conferentie met thema’s combinatoriek, dynami-

sche systemen, evolutievergelijkingen, module-

theorie en representatietheorie

plaats Barcelona (Spanje)

info www.iecat.net/institucio/societats/SCMate-

matiques/emsweekend

19 – 23 september

❑ Model order reduction, coupled problems and

optimization

Workshop op het gebied van numerieke wis-

kunde, gewijd aan ordereductie van gekoppelde

simulatiemodellen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

27–30 september

❑ Achtste Europese Multigrid Conferentie

Speciaal aandachtsgebied: elliptische partiële dif-

ferentiaalvergelijkingen

plaats Scheveningen

info http://pcse.tudelft.nl/emg2005

oktober 2005

7 oktober

❑ BWI-middag

Bijeenkomst van de opleiding Bedrijfswiskunde

en Informatica, waarin toepassingen uit wiskun-

de en informatica in en het bedrijfsleven centraal

staan.

plaats Vrije Universiteit Amsterdam

info www.alubwi.nl

12–14 oktober

❑ Woudschoten-conferentie 2005

Numerieke analyse. Thema’s: convectie-diffusie-

reactievergelijkingen, signaalanalyse en beeldver-

werking

plaats Woudschoten, Zeist

info www.cwi.nl/projects/wnw/conf2005

14–15 oktober

❑ Buildings, Groups and Algebras

Conferentie ter ere van Jacques Tits.

plaats Gent (België)

info http://cage.rug.ac.be/˜hvm/conference.html

7–10 oktober

❑ Coding theory and cryptography

Organisatie: Koninklijke Vlaamse Academie van

België voor wetenschappen en kunsten.

plaats Leuven (België

info http://cage.ugent.be/˜ls/website/contactfo-

rum2005.html

19–26 oktober

❑ Wetenweek: Ken je krachten

Jaarlijks evenement over wetenschap en techniek.

Bedrijven, instellingen en onderzoeksorganisaties

in Nederland openen hun deuren.

plaats Gehele land

info www.wetenweekparticipanten.nl

november – december 2005

7 – 11 november

❑ Dynamics of Patterns

Workshop voor wiskundigen, biologen, fysici en

chemici. Thema: het vinden van classificeringen

van spatio-temporele patronen van dynamische

systemen.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

2006

16 – 17 maart 2006

❑ Tenth Rhine Workshop on Computer Algebra

(RWCA 2006)

Jaarlijkse workshop over alle deelgebieden van de

computeralgebra. Voorzitter: Jan Draisma

plaats Basel (Zwitserland)

info www.math.unibas.ch/˜draisma/rwca06

22–30 augustus 2006

❑ International Congress of Mathematicians 2006

(ICM 2006)

Drie prijsuitreikingen: de Fields medal (wiskundig

onderzoek), de Nevanlinna prize (theoretische in-

formatica), de Gauss prize (toegepaste wiskunde)

plaats Madrid (Spanje)

info www.icm2006.org


