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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

december 2005

19 december

❑ Processes, terms, and cycles: steps on the road

to infinity

Symposium ter ere van de 60ste verjaardag van

Jan Willem Klop en zijn 25 dienstjaren bij het CWI.

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events/2005/jwklop

19 – 21 december

❑ 15th Amsterdam Colloquium

Colloquium voor taalkundigen, filosofen, logici en

informatica over de formele studie van de seman-

tiek en pragmatiek van natuurlijke en formele ta-

len

plaats Universiteit van Amsterdam

info www.illc.uva.nl/AC05

20 – 22 december

❑ Workshop Fast Numerical Solution of Partial

Differential Equations

Workshop over nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van numerieke oplossingen van partiële dif-

ferentiaalvergelijkingen

plaats Universiteit Utrecht

info www.math.uu.nl/fastsolvers

januari–februari 2006

7 januari

❑ Wintersymposium

Thema: Financiële wiskunde; organisatie: Metha

Kamminga

plaats Academiegebouw, Utrecht

info webserv.nhl.nl/˜kamminga/wintersymposi-

um

23 – 25 januari

❑ 5th Winter school on Financial Mathematics

Cursussen en lezingen over risk management en

risk measures

plaats CongresHotel De Werelt, Lunteren

info staff.science.uva.nl/˜spreij/stieltjes/winter-

school.html

30 januari – 3 februari

❑ Multivariate Statistiek en Missing Data Analy-

se in de Praktijk

Cursus gericht op mensen die onderzoeksgege-

vens willen analyseren met behulp van multiva-

riate technieken zoals multipele en logistische re-

gressie, variantie-analyse en repeated measure-

ment analysis. Tevens zal er aandacht zijn voor

missing data analysis

plaats De Uithof, Utrecht

info www.fss.uu.nl/ms/hhoijtink/cursus.htm

30 januari – 3 februari

❑ Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2006

Wiskundigen werken in groepsverband aan indus-

triële problemen

plaats Technische Universiteit Eindhoven

info www.win.tue.nl/swi2006

3 – 4 februari

❑ Nationale Wiskunde Dagen

Lezingen en werkgroepen over alle gebieden van

de wiskunde voor wiskundeleraren. Twaalfde edi-

tie

plaats Congrescentrum de Leeuwenhorst, Noord-

wijkerhout

info www.fi.uu.nl/nwd

maart–april 2006

6 – 10 maart

❑ The World a Jigsaw: Tessellations in the Scien-

ces

Workshop over tesselaties

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl

9 maart

❑ Mathematical Structures in Music

Serie van zes lezingen over wiskundige structuren

in muziek. Onderwerpen: consonantie, harmonie-

leer, stemmingsystemen, ruis. Spreker: Derk Pik;

organisatie: Faculteit der Kunsten, Leiden

plaats Koninklijk Conservatorium, Den Haag

info www.math.leidenuniv.nl/˜drpik
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16 – 17 maart

❑ 10th Rhine Workshop on Computer Algebra

(RWCA 2006)

Tweejaarlijkse workshop over alle deelgebieden

van de computeralgebra. Voorzitter: Jan Draisma

plaats Basel, Zwitserland

info www.math.unibas.ch/˜draisma/RWCA06

17 maart

❑ Europese Kangoeroe wiskundewedstrijd

Europese wiskundewedstrijd voor leerlingen van

de bovenbouw van basisscholen en middelbare

scholen

plaats Deelnemende scholen door heel Europa

info www.math.ru.nl/kangoeroe

27 – 28 maart

❑ 41e Nederlands Mathematisch Congres

Gastsprekers: H.A. van der Vorst (UU), H.W. Lenstra

(UL), T. Chayes (Microsoft Research), R.J. O’Malley

(U Washington), M. Agrawal (Kanpur, India)

plaats Technische Universiteit Delft

info ta.twi.tudelft.nl/nw/nmc2006

28 – 29 maart

❑ FEMLAB Benelux Meeting

Conferentie over het softwarepakket FEMLAB

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events

mei–juni 2006

2 – 24 en 29 – 31 mei

❑ Spring School: Abelian Varieties

Spring School over Abelian varieties en hun toe-

passingen

plaats Universiteit Utrecht resp. Universiteit van

Amsterdam

info mri.math.uu.nl

12 mei

❑ Leve de Wiskunde!

Wetenschappelijke voordrachten, lezingen over

populariseren van wiskunde en informatiemarkt

voor vwo-docenten en andere belangstellenden.

Vierde editie

plaats Universiteit van Amsterdam

info www.science.uva.nl/math

28 – 31 mei

❑ International Conference on Computational

Science 2006

International conferentie met workshops over het

thema Advancing Science through Computation

plaats University of Reading, Engeland

info www.iccs-meeting.org/iccs2006

25 juni – 2 juli

❑ 7th Junior Mathematical Congress

Een congres voor jongeren van 15 tot 25 jaar, met

de nadruk op de groep tussen 15 en 20 jaar, met

lezingen en seminars gegeven door de jongeren

zelf en enkele uitgenodigde sprekers

plaats Tg-Mures, Roemenië

info www.uni-miskolc.hu/matjun7

juli–augustus 2006

2 – 7 juli

❑ 7th International Conference on Teaching Sta-

tistics

Conferentie met als thema working cooperatively

in statistics education

plaats Salvador, Brazilië

info www.maths.otago.ac.nz/icots7

18 – 21 juli

❑ 13th ILAS Conference

Conferentie van de International Linear Algebra

Society. Thema’s: statistiek en numerieke wiskun-

de

plaats Amsterdam

info staff.science.uva.nl/˜brandts/ILAS06

31 juli – 11 augustus

❑ 18th European Summer School in Logic, Lan-

guage and Information

Cursussen en workshops in drie interessegebie-

den: Language and Computation, Language and

Logic en Logic and Computation

plaats Malaga, Spanje

info esslli2006.lcc.uma.es

september–december 2006

22–30 augustus

❑ 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

27 – 31 augustus

❑ 27th Annual Conference of the International So-

ciety for Clinical Biostatistics

Internationale conferentie over theorie, methoden

en toepassingen van biostatistiek

plaats Geneve, Zwitserland

info www.iscb2006.info

28 augustus – 1 september

❑ 17th European Conference on Artificial Intelli-

gence

Een conferentie om nieuwe trends en uitdagingen

te identificeren in alle deelgebieden van Kunstma-

tige Intelligentie en om een forum te bieden voor

potentiële gebruikers van innovatieve KI technie-

ken

plaats Riva del Garda, Italië

info ecai2006.itc.it/cda/aree

25 – 29 september

❑ EIDMA minicourse door prof. Cheryl Praeger

Een minicursus van vijf dagen over permutatie-

groepen in algebra en combinatoriek

plaats Vrije Universiteit Brussel, België

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

2 – 4 november

❑ Pioneering Software in the 1960s

Conferentie over de ontwikkeling van software in

de jaren zestig van de vorige eeuw

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/events


