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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Charlene Kalle

agenda@nieuwarchief.nl

juni 2011

4 juni 2011

❑ De nacht van kunst en wetenschap

Een festival vol muziek, theater, tentoonstellin-

gen, debatten en wetenschappelijke experimen-

ten

plaats Binnenstad Groningen

info www.denachtvankunstenwetenschap.nl

6 juni 2011

❑ Bessensap

Dit evenement met als motto ‘wetenschap ont-

moet pers, pers ontmoet wetenschap’ brengt jour-

nalisten, redacteuren, voorlichters en mediage-

nieke wetenschappers dichter bij elkaar.

plaats Museon, Den Haag

info www.nwo.nl/bessensap

6 – 7 juni 2011

❑ E-learning and Mathematics

Conferentie georganiseerd door de drie technische

universiteiten in samenwerking met SURF acade-

my, CLUSTER en AMI over diverse aspecten van

e-learning in wiskunde

plaats Zwarte Doos, Eindhoven

info www.telmme.tue.nl/ELAM2011

6 – 10 juni 2011

❑ European Women in Mathematics Summer

School 2011

Zomerschool voor promovendi in logica, meetkun-

de en geschiedenis van de wiskunde

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lc.leidenuniv.nl/lc/web/2011/429/info.

php3?wsid=429

8 juni 2011

❑ Kunnen computers denken?

Afscheidscollege van Teun Koetsier

plaats Wiskunde en Natuurkundegebouw, VU Am-

sterdam

info www.wiskgenoot.nl/watbiedt/overzicht.php

10 juni 2011

❑ Bèta onder de Dom

Workshops van een dag voor docenten. Voor wis-

kunde is het thema ‘De Digitale Wiskunde Omge-

ving’

plaats Hogeschool Utrecht

info www.betasteunpunt-utrecht.nl/?pid=11

13 – 19 juni 2011

❑ Advanced Topics in Numerical and Computati-

onal Bifurcation Analysis

Zomerschool over numerieke algoritmes voor bi-

furcatieanalyse in conservatieve, symmetrische

en hybride dynamische systemen

plaats DTU Kopenhagen, Denemarken

info www2.mat.dtu.dk/people/F.Schilder/ANBA

15, 21 en 22 juni 2011

❑ Mathematica 8 presentaties

Gratis presentaties over Mathematica 8 door Mar-

kus van Almsick van Wolfram Research.

plaats ING Bank, Brussel, TU Delft, Universiteit

Twente

info www.can.nl/events/details.php?id=77

19 juni 2011

❑ Waarom zijn er geen vierkante slakken?

Kinderlezing door wiskundige Dion Gijswijt over

wiskundige patronen en vormen in de natuur

plaats NEMO, Amsterdam

info www.kinderlezingen.nl/kinderlezingen/agen-

da.cfm

20 juni 2011

❑ Wetenschappelijke modellen, wat kunnen we

ermee?

Themabijeenkomst van een dag over hoe in ver-

schillende wetenschapsgebieden wordt gedacht

over modellen als hulpmiddel

plaats KNAW, Amsterdam

info www.knaw.nl/Pages/DEF/29/354.html

20 – 24 juni 2011

❑ Fronts and nonlinear PDE’s

Conferentie ter ere van de 60ste verjaardag van

Henri Berestycki

plaats École Normale Supérieure, Parijs

info www.math.univ-toulouse.fr/berestycki2011

juli 2011

1 juli 2011

❑ IMAPP symposium: The Arrow of Time

Symposium met als sprekers Jean Bricmont, Misha

Katsnelson, Robert Kirshner, John Willard Morgan

en Jim Virdee

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info www.ru.nl/math/research/imapp-symposium
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1 juli 2011

❑ 3rd SDP day

Een dag met lezingen over toepassingen van se-

midefiniet programmeren

plaats CWI, Amsterdam

info homepages.cwi.nl/˜vallenti/3rd SDP day

4 – 8 juli 2011

❑ Extreme value statistics in mathematics, phy-

sics and beyond

Workshop georganiseerd door Y. Fyodorov, F. den

Hollander, S. Nechaev, H. Rootzen, S. Shlosman

plaats Lorentz Centrum, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/450/info.

php3?wsid=450

5 – 8 juli 2011

❑ ICTMT10

10de internationale conferentie over technologie

in het wiskundeonderwijs

plaats Porthsmouth, UK

info www.ictmt10.org

13 – 24 juli 2011

❑ IMO2011

52ste editie van de internationale wiskunde olym-

piade, die dit jaar in Nederland wordt gehouden

plaats Amsterdam

info www.imo2011.nl

17 – 23 juli 2011

❑ SRTL-7

Zevende editie van deze internationale conferen-

tie over statistiekonderwijs en de rol die het speelt

in het ontwikkelen van statistische geletterdheid,

statistisch denken en redeneren

plaats Texel

info srtl.stat.auckland.ac.nz

18 – 22 juli 2011

❑ Discrete Integrable Systems

Deze workshop gaat over de state of the art van on-

derzoek op het gebied van discrete integreerbare

systemen

plaats Lorentz Centrum, Leiden

info www.lorentzcenter.nl/lc/web/2011/433/info.

php3?wsid=433

27 – 31 juli 2011

❑ Bridges 2011

14de editie van deze jaarlijks terugkerende confe-

rentie over wiskunde in relatie tot kunst, muziek

en wetenschap

plaats University of Coimbra, Portugal

info bridgesmathart.org/bridges-2011

augustus 2011

1 – 19 augustus 2011

❑ Wiskundezomerkampen

Zomerkampen voor jongeren van 10 tot 18 jaar.

De eerste week is voor klas 4 t/m 6, de tweede

week voor groep 6 t/m 8 van de basisschool, en

de derde week voor klas 1 t/m 3

plaats De Poelakker, Lunteren

info www.vierkantvoorwiskunde.nl/kampen

15 – 26 augustus 2011

❑ Science and Mathematics Education

Zomerschool met lezingen, seminars en andere

activiteiten op het gebied van curriculumontwik-

keling en gerelateerd onderzoek

plaats Universiteit Utrecht

info www.utrechtsummerschool.nl/?type=courses

&code=H7

26 – 27 augustus 2011

❑ Vakantiecursus 2011

Informatieve en inspirerende bijeenkomst voor

wiskundedocenten met dit jaar als thema ‘sym-

metrie’

plaats CWI, Amsterdam

info www.cwi.nl/vc2011

september 2011

5 – 9 september 2011

❑ European Women in Mathematics

15de editie van de tweejaarlijkse conferentie van

de European Women in Mathematics met Karen

Vogtmann als 2011 EWM lecturer

plaats CRM Barcelona, Spanje

info www.crm.cat/ewm

12 – 16 september 2011

❑ ECCS’11

Brede Europese conferentie over complexe syste-

men

plaats Universiteit van Wenen, Oostenrijk

info www.eccs2011.eu

16 september 2011

❑ Finale Nederlandse wiskundeolympiade

Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd

plaats TU/e, Eindhoven

info www.wiskundeolympiade.nl

23 september 2011

❑ Wiskundetoernooi

20ste editie van de jaarlijkse wiskundewedstrijd

voor teams van vijf middelbare scholieren uit de

bovenbouw

plaats Radboud Universiteit Nijmegen

info www.ru.nl/wiskundetoernooi/editie-2011

oktober – november 2011

5 – 7 oktober 2011

❑ Woudschoten Conferentie

36ste Woudschoten Conferentie van de Neder-

landse en Vlaamse Numerieke Wiskundige Ge-

meenschappen

plaats Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist

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

17 – 21 oktober 2011

❑ Performance 2011

Het 29ste international symposium over ‘compu-

ter performance, modeling, measurements and

evaluation’ wordt dit jaar in Amsterdam gehouden

plaats CWI, Amsterdam

info event.cwi.nl/performance2011

31 oktober – 4 november 2011

❑ Tipping Points in Complex Flows

Workshop over methodes die toegepast kunnen

worden bij bestudering van bifurcatieverschijnse-

len in verschillende soorten dynamische systemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info lorentzcenter.nl/lc/web/2011/459/info.php3?

wsid=459

14 – 16 november 2011

❑ 40ste Bijeenkomst Stochastici

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats Conferentiecentrum De Werelt, Lunteren

info www.cwi.nl


