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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

16 – 17 maart
❑ Nationale Rekendagen 2006
Door het Freudenthal Instituut georganiseerde
conferentie over rekenen en rekenonderwijs
plaats De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
info www.fi.uu.nl/rekenweb/rekendagen

6 – 8 maart
❑ Risk Measures & Risk Management for HighFrequency Data
Workshop over statistiek van data met hoge frequentie
plaats EURANDOM, Eindhoven
info www.eurandom.tue.nl

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

6 – 10 maart
❑ The World a Jigsaw: Tessellations in the Sciences
Geometrische verdelingen van de ruimte met biologische en fysische toepassingen
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

20 – 24 maart
❑ YEP 2006 Workshop
Bijeenkomst gewijd aan large deviations, random
media, and random matrices georganiseerd door
de Young European Probabilists (YEP)
plaats EURANDOM, Eindhoven
info www.eurandom.tue.nl

8 maart
❑ Grote Rekendag
Landelijke rekendag voor leerlingen op basisscholen met als thema ‘spelen met getallen’
plaats deelnemende basisscholen
info www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag

20 – 24 maart
❑ International Workshop on Mathematics of
Constraint Satisfaction
Workshop over algebra, logica en grafentheorie,
toegespitst op constraint satisfaction georganiseerd door het Isaac Newton Institute
plaats University of Oxford, Engeland
info www.cs.rhul.ac.uk/home/green/mathscsp

9 maart
❑ Conferentie ‘Wiskundevoorkennis voor het hoger onderwijs’
Aansluitingsproblematiek van startende studenten
plaats Jaarbeurs, Utrecht
info www.surf.nl

27 – 28 maart
❑ 42e Nederlands Mathematisch Congres
Congres met onder andere lezingen en een forumdiscussie over ‘realistisch rekenen versus abstract
denken’. De hoofdsprekers zijn H.A. van der Vorst,
H.W. Lenstra, J.T. Chayes en R.J. O’Malley.
plaats Technische Universiteit Delft
info ta.twi.tudelft.nl/nw/nmc2006

14 maart
❑ Pi-dag
Internationale dag in het teken van wiskunde, wiskundeonderwijs en π in het bijzonder, ter ere van
de driehonderste verjaardag van π
plaats internationaal
info www.mobot.org/education/megsl/pi.html

28 – 29 maart
❑ FEMLAB Benelux Meeting
Conferentie over het softwarepakket FEMLAB
plaats CWI, Amsterdam
info www.cwi.nl/events

16 – 17 maart
❑ 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

31 maart
❑ Symposium Delft Center for Computational
Science and Engineering
Multiphysics, multiscale en grid computing
plaats Technische Universiteit Delft
info pcse.tudelft.nl
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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/home.cfm

14 – 17 juni
❑ Conference on Game Theory and Applications
Zowel een Spaans-Italiaans-Nederlandse conferentie over speltheorie (SING 2) als een Italiaanse bijeenkomst over speltheorie en toepassingen
(XVI IMGTA)
plaats Foggia, Italië
info www.dsems.unifg.it/sing2

10 – 13 april
❑ New Directions in Proof Complexity
Conferentie georganiseerd door het Isaac Newton
Istitute over logica en in het bijzonder complexiteit
van bewijzen
plaats Cambridge, Engeland
info www.newton.cam.ac.uk/programmes/LAA

15 – 19 mei
❑ Computational and topological aspects of dynamics
Workshop op het gebied van topologie, dynamische systemen en computationele homologie
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

27 juni – 3 juli
❑ Challenging Mathematics in and beyond the
Classroom
Conferentie over wiskunde-onderwijs georganiseerd door the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI)
plaats Trondheim, Noorwegen
info www.amt.edu.au/icmis16.html

20 – 22 april
❑ Logic, Models and Computer Science
Computability and computational complexity en
uncertainty logic, georganiseerd door de Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni (AILA)
plaats Camerino, Italië
info dmi.unicam.it/merelli/LMCS06

20 mei
❑ HKRWO-symposium XII
Symposium van de Historische Kring Reken- en
Wiskunde Onderwijs (HKRWO) met als thema ‘boeken die hun sporen hebben nagelaten’
plaats Hogeschool Domstad, Utrecht
info www.fi.uu.nl/hkrwo

28 april
❑ EIDMA/DIAMANT Cryptography Working Group
Bijeenkomst gewijd aan bredrijfsmatige toepassingen
plaats Vergadercentrum La Vie, Utrecht
info www.win.tue.nl/math/eidma/cwg.html

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

mei 2006

juni 2006

1 – 5 mei
❑ Limit problems in Analysis
Formele oplossingen, zonder beschouwing van
achterliggende limietprocessen, en wiskundig strenge oplossingen van partiële differentiaalvergelijkingen worden tegenover elkaar gezet.
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

6 – 9 juni
❑ Stieltjes Onderwijsweek: Rings of Low Rank
Een introductie in de theorie van ringen met lage
rang
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

2 – 24 en 29 – 31 mei
❑ Spring School: Abelian Varieties
Abelse variëteiten en hun toepassingen
plaats Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam
info mri.math.uu.nl

12 – 16 juni
❑ Rings of Low Rank
Een workshop over het werk van Manjul Bhargava
over ringen van lage rang en de impact daarvan op
computationele getaltheorie
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl

april 2006

juli/augustus 2006

10 – 14 juli
❑ Asymptotics, particles, processes and inverse
problems
Workshop voor statistici en kansrekenaars over
stochastische processen ter gelegenheid van de
vijfenzestigste verjaardag van Piet Groeneboom
plaats Lorentz Center, Leiden
info www.lc.leidenuniv.nl
18 – 21 juli
❑ 13th ILAS Conference
Conferentie van de International Linear Algebra
Society over verscheidene themas in de lineaire
algebra als lineaire algebra in de statistiek en numerieke lineaire algebra
plaats Vrije Universiteit, Amsterdam
info staff.science.uva.nl/˜brandts/ILAS06
31 juli – 11 augustus
❑ 18th European Summer School in Logic, Language and Information
Cursussen en workshops in drie interessegebieden: Language and Computation, Language and
Logic en Logic and Computation
plaats Malaga, Spanje
info esslli2006.lcc.uma.es
22–30 augustus
❑ International Congress of Mathematicians 2006
(ICM 2006)
Drie prijsuitreikingen: de Fields medal (wiskundig
onderzoek), de Nevanlinna prize (theoretische informatica), de Gauss prize (toegepaste wiskunde)
plaats Madrid, Spanje
info www.icm2006.org

