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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.
E-mail: agenda@nieuwarchief.nl

juni 2010

31 mei – 12 juni 2010

❑ Masterclass

Masterclass van het Korteweg-de Vries instituut en

het cluster GQT met als titel ‘Geometry of gauge

theories and the geometric quantization’

plaats Science Park, Amsterdam

info staff.science.uva.nl/˜nresheti/MC-2010.html

4 juni 2009

❑ Wiskunde D-dag

Een conferentie voor docenten in de tweede fase

van havo en vwo, in het teken van het profielkeu-

zevak Wiskunde D

plaats Jaarbeurs, Utrecht

info www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD

7 juni 2010

❑ Bessensap

10de editie van het door NWO georganiseerde eve-

nement om wetenschappers en media dichter bij

elkaar te brengen

plaats Museon, Den Haag

info www.nwo.nl/bessensap

7 – 9 juni 2010

❑ DisCoTec’10

5de internationale conferentie over gedistribueer-

de computationele technieken

plaats Science Park, Amsterdam

info discotec.project.cwi.nl

7 – 18 juni 2010

❑ Numeration

Een week van minicursussen, gevolgd door een

workshop van een week over verschillende aspec-

ten van getalsystemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

11 juni 2010

❑ Bèta onder de Dom

Workshops voor bètadocenten over bestaand en

nieuw lesmateriaal voor NLT en Wiskunde D

plaats Institute for Engineering and Design, Ho-

geschool Utrecht

info www1.phys.uu.nl/wwwcdb/subw/best/

?pid=11

14 – 16 juni 2010

❑ HPOPT 2010

11de internationale workshop ‘High Performance

Optimization Techniques’

plaats Tilburg

info lyrawww.uvt.nl/˜edeklerk/hpopt2010

21 juni – 10 juli 2010

❑ PIMS Summer School

5de editie van de zomerschool over kansrekening

voor jonge onderzoekers

plaats University of Washington, VS

info pims2010.web.officelive.com/default.aspx

24 – 25 juni 2010

❑ Stochastic models of manufacturing systems

Workshop over recent onderzoek in prestatieana-

lyse van productieprocessen, met nadruk op sto-

chastisch modelleren

plaats TU/e, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events/workshops/2010

/SMMS.dwt

28 juni – 2 juli 2010

❑ GQT-conferentie

Conferentie ter gelegenheid van het vierjarig be-

staan van het Geometry and Quantum Theory-

cluster

plaats Nijmegen

info www.gqt.nl

juli 2010

2 – 14 juli 2009

❑ 51ste Internationale Wiskunde Olympiade

Wereldkampioenschap wiskunde voor middelbare

scholieren

plaats Astana, Kazachstan

info www.imo2010org.kz

5 – 9 juli 2010

❑ Sage Days 23: Number Theory

Bijeenkomst over het programma Sage. Aan bod

komt recent wiskundig onderzoek waarbij gebruik

gemaakt wordt van computationele hulpmiddelen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl
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11 – 16 juli 2010

❑ ICOTS8

8ste internationale conferentie over statistiekon-

derwijs met als titel ‘Data and context in statistics

education: towards an evidence based society’

plaats Ljubljana, Slovenië

info cots8.org

12 – 16 juli 2010

❑ Coherent structures in evolutionary equations

Workshop over patroonvorming en evolutionaire

partiële differentiaalvergelijkingen.

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

19 – 23 juli 2010

❑ 6th European Summer University on the His-

tory and Epistemology in Mathematics Education

6de editie van deze conferentie over geschiedenis

en kennisleer in het wiskundeonderwijs

plaats Wenen, Oostenrijk

info www.clab.edc.uoc.gr/HPM/

ESU6-1stAnnouncement.pdf

24 – 28 juli 2010

❑ Bridges Pécs 2010

13de editie van deze jaarlijks terugkerende confe-

rentie over wiskunde in relatie tot kunst, muziek

en wetenschap

plaats Pécs, Hongarije

info pecsikult.hu/en/bridges2010

26 – 30 juli 2010

❑ ECMI 2010

16de editie van de Europese conferentie over wis-

kunde voor de industrie

plaats Wuppertal, Duitsland

info www.ecmi2010.eu

augustus 2010

2 – 6 augustus 2010

❑ Symplectic techniques in conservative dyna-

mics

Workshop over het gebruik van symplectische

technieken bij het oplossen van problemen in con-

servatieve dynamica

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

16 – 27 augustus 2010

❑ Utrecht Summer School in Mathematics

De Utrechtse zomerschool heet dit jaar ‘Mathema-

tical Statistical Mechanics: Foundations, Applica-

tions and Simulations’

plaats Universiteit Utrecht

info www.utrechtsummerschool.nl

18 – 25 augustus 2010

❑ YESS-5 Summer School

5de editie van de zomerschool van de Young Euro-

pean Researchers in Mathematics Education

plaats Palermo, Sicilië

info yerme.eu

19 – 27 augustus 2010

❑ International Congress of Mathematicians 2010

Internationaal congres voor wiskundigen

plaats Hyderabad, India

info www.mathunion.org/ICM/PC/2010.html

september 2010

1 – 2 september 2010

❑ New Directions in Algorithmic Game Theory

Bijeenkomst over speltheorie aan het Centrum

voor Wiskunde & Informatica

plaats CWI, Amsterdam

info websites.math,leidenuniv.nl/diamant

6 – 10 september 2010

❑ 4th Euro-Japanese Workshop on Blow-up

Workshop met als doel om experts en jonge onder-

zoekers, die vanuit verschillende gebieden blow-

up fenomenen onderzoeken, samen te brengen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

13 – 17 september 2010

❑ ECCS’10

Europese conferentie over complexe systemen

plaats Lissabon, Portugal

info www.eccs2010.com

17 september 2010

❑ Finale wiskundeolympiade

Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd

plaats TU/e, Eindhoven

info www.wiskundeolympiade.nl

20 – 24 september 2010

❑ Geometry and Arithmetic

Conferentie ter gelegenheid van de 60ste verjaar-

dag van Gerard van der Geer

plaats Schiermonnikoog

info www-irm.mathematik.hu-berlin.de/˜ortega

/schierm

28 september 2010

❑ NWO Talent Classes

Eéndaagse bijeenkomst voor promovendi en post-

docs, ter verdieping van de Talentendagen. Andere

Talent Classes zijn 9 november en 7 december

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl

oktober–november 2010

6 – 8 oktober 2009

❑ Woudschoten Conferentie

35ste Woudschoten Conferentie van de Neder-

landse en Vlaamse Numerieke Wiskundige Ge-

meenschappen.

plaats Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist

info www.cwi.nl

12 oktober 2010

❑ NWO talentendag

Eendaagse workshop voor promovendi en post-

docs over de verscheidene facetten van het leven

als wetenschapper

plaats NWO, Den Haag

info www.nwo.nl

15 – 17 november 2010

❑ Stochastics Meeting Lunteren 2010

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.cwi.nl


