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Suggesties voor deze agenda zijn welkom.

Redacteur: Martijn Zaal

agenda@nieuwarchief.nl

juni 2012

2 juni 2012

❑ De nacht van kunst en wetenschap

Festival van muziek, theater, wetenschap, debat

en tentoonstellingen

plaats Binnenstad Groningen

info www.denachtvankunstenwetenschap.nl

4 juni 2012

❑ Bessensap 2012

Jaarlijks evenement waarbij wetenschap en pers

elkaar ontmoeten

plaats Museon, Den Haag

info www.nwo.nl/bessensap

4 – 6 juni 2012

❑ Parameter Estimation for Dynamical Systems

Workshop over het schatten van parameters in sto-

chastische en deterministische dynamische syste-

men vanuit zowel een theoretisch als toegepast

perspectief

plaats Eurandom, Eindhoven

info www.eurandom.nl/events

15 juni 2012

❑ Bèta onder de Dom 2012

Workshops over de nieuwe curricula voor natuur-

kunde, scheikunde en biologie, en de nieuwe NLT-

modules

plaats Nog te bepalen

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

18 – 22 juni 2012

❑ Summerschool Macroscopic and large scale

phenomena

Summerschool over macroscopische fenomenen

in dynamische systemen

plaats Universiteit Twente

info aacs.ewi.utwente.nl

20 – 22 juni 2012

❑ HPOPT 2012

Twaalfde editie van de internationale workshop

High Performance Optimization

plaats TU Delft

info sites.google.com/site/hpopt2012

juli 2012

4 – 16 juli 2012

❑ IMO2012

53ste editie van de internationale wiskunde olym-

piade, dit jaar in Argentinië

plaats Mar del Plata, Argentinië

info oma.org.ar/imo2012

23 – 27 juli 2012

❑ Summer School Poisson Geometry

Jaarlijkse Summer School, dit jaar over Poisson

Meetkunde

plaats Universiteit Utrecht

info www.projects.science.uu.nl/poisson2012/

School.php

25 – 29 juli 2012

❑ Bridges 2012

Interdisciplinaire conferentie over de relatie tus-

sen wiskunde en kunst

plaats Towson University, Baltimore

info bridgesmathart.org/bridges-2012

30 juli – 3 augustus 2012

❑ Third Workshop on Graphs and Matroids

Workshop voor onderzoekers (inclusief postdocs

en studenten) met ruimte voor discussie

plaats The Maastricht University School of Busi-

ness and Economics

info homepages.cwi.nl/˜bgerards/workshops/

2012

30 juli – 3 augustus 2012

❑ From Conservative Dynamics to Symplectic and

Contact Topology

Workshop over symplectische en contactmeetkun-

de, en de interactie met topologie en dynamische

systemen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

30 juli – 3 augustus 2012

❑ Conferentie Poisson Geometry

Conferentie voor onderzoekers en studenten over

Poisson meetkunde

plaats Utrecht

info www.projects.science.uu.nl/poisson2012/

Conference.php
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augustus 2012

13 augustus – 7 september 2012

❑ Modelling the Dynamics of Complex Molecular

Systems

Programma van twee workshops en twee focus-

groepen over het moleculaire dynamica op ver-

schillende schalen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

20 – 24 augustus 2012

❑ Resonance and Synchronization

Workshop met als doel wetenschappers uit de wis-

kunde, natuurkunde, biologie en engineering die

werken aan problemen gerelateerd aan resonantie

en synchronisatie samen te brengen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

20 – 31 augustus 2012

❑ Summerschool Mathematics Education

Zomerschool met lezingen, seminars en andere

activiteiten over wiskunde in het lager en middel-

baar onderwijs

plaats Universiteit Utrecht

info www.utrechtsummerschool.nl

24 – 25 augustus, 31 augustus –1 september 2012

❑ Vakantiecursus Wiskunde

Jaarlijkse cursus over wiskundeonderwijs, met dit

jaar als thema ‘De exacte benadering’

plaats TU/e, Eindhoven en CWI, Amsterdam

info www.platformwiskunde.nl/onderwijs vakan-

tiecursus wiskunde.htm

september 2012

3 – 7 september 2012

❑ Modern Perspectives on Thin Sheets

Interdisciplinaire workshop over het modelleren

van diverse aspecten van dunne vellen

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

14 september 2012

❑ Finale Nederlandse wiskundeolympiade

Finale van de jaarlijkse scholierenwedstrijd, waar-

bij het Nederlandse team voor de internationale

wiskundeolympiade 2013 zal worden geselecteerd

plaats TU/e, Eindhoven

info www.wiskundeolympiade.nl

17 – 21 september 2012

❑ Active Dynamics on Microscales: Molecular

Motors and Self-Propelling Particles

Workshop over dynamica op microscopische

schaal, met name zichzelf voortbewegende eiwit-

ten

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

20 september 2012

❑ Henri Poincaré Centennial Symposium

Symposium met diverse binnen- en buitenlandse

sprekers ter gelegenheid van de 100ste sterfdag

van Henri Poincaré

plaats De Uithof, Utrecht

info www.staff.science.uu.nl/˜wepst101/poincare.

html

21 september 2012

❑ Wiskundetournooi

Jaarlijkse wiskundewedstrijd voor teams van vijf

middelbare scholieren uit de bovenbouw

plaats Radboud Universiteit, Nijmegen

info www.ru.nl/wiskundetoernooi

28 september 2012

❑ Discovery Festival

Uitgaansnacht-met-inhoud vol wetenschap, mu-

ziek, kunst en experimenten

plaats NEMO, Amsterdam

info www.discoveryfestival.nl

oktober–november 2012

3 – 5 oktober 2012

❑ Woudschoten Conferentie

Jaarlijkse conferentie van de Nederlandse en

Vlaamse numerieke wiskundige gemeenschappen

plaats Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist

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

4 oktober 2012

❑ Opening LorentzCenter@Snellius

Officiële opening van de nieuwe locatie van het

Lorentz Center

plaats LorentzCenter@Snellius, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

12 oktober 2012

❑ Junior Wiskunde Olympiade 2012

Jaarlijkse wiskundewedstrijd voor scholieren uit

de onderbouw

plaats VU, Amsterdam

info www.wiskundeolympiade.nl/junior

15 – 19 oktober 2012

❑ The Future of Phylogenetic Networks

Workshop over het bestuderen van netwerkmodel-

len die in de evolutietheorie worden gebruikt

plaats Lorentz Center, Leiden

info www.lorentzcenter.nl

12 – 14 november 2012

❑ 41ste bijeenkomst Stochastici

Jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse stochas-

tici en statistici

plaats NEMO, Amsterdam

info www.cwi.nl

14 – 18 november 2012

❑ Upscaling Techniques and Homogenization

Korte cursus over schalings- en homogenisatie-

technieken voor modellen in een complex domein

of met sterk oscillerende eigenschappen

plaats TU/e, Eindhoven

info www.win.tue.nl/˜pop/JMBCCourse.html

18 november 2012

❑ Waarom drijf je in de Dode Zee?

Kinderlezing door natuurkundige Marcel Vreeswijk

over dichtheid, drijven en zinken

plaats NEMO, Amsterdam

info www.kinderlezingen.nl

29 november 2012

❑ DIAMANT symposium

Halfjaarlijks symposium van het DIAMANT onder-

zoekscluster

plaats Nog te bepalen

info websites.math.leidenuniv.nl/diamant


