GRIEKSE CULTUUR IN DE
SCHIJNWERPERS

(Ojs in hedendaags Griekenland)

PROGRAMMA
14 & 21 oktober 2021 – Film Fest Gent
14/10/2021 om 19u45: The Travelling Players
21/10/2021 om 18u45: Landscape in the Mist
i.s.m. Film Fest Gent. Locatie: Studio Skoop (Sint-Annaplein 63, 9000 Gent)

17 november 2021 – Kristoffel Demoen
(On)eigen(tijdse) beschouwingen over Griekse tragedies
i.s.m. NKV Oost-Vlaanderen. Locatie: Dienstencentrum Ledeberg
(Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg)

15 december 2021 – Arthur Bot
De tragedie ‘Erofili’ van Yeoryos Chortatsis (± 1600): een
bloedig hoogtepunt van het Kretenzische renaissancetheater

VAN SCENE TOT CINEMA

16 februari 2022 – Khadija El Kharraz Alami
‘Nu ben ik Medea’: theatervoorstelling & interview

GRIEKS DRAMA VAN ANTIEKE
TRAGEDIE TOT HEDENDAAGSE FILM

i.s.m. NTGent. Locatie: NTGent Schouwburg (Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent)

23 maart 2022 – Roald Docter
Het theater van Thorikos (Zuidoost-Attika): meer dan een
koilon, orchestra en 35 scherven
20 april 2022 – Julie Van Pelt
Niet applaudisseren, alstublieft. Over theatervrees en
performance in de Byzantijnse periode

GRIEKENLANDCENTRUM
LEZINGENREEKS 2021-2022

18 mei 2022 – Freddy Decreus
De Griekse tragedie tussen fictie en ideologie, tussen WIJ en ZIJ

Het Griekenlandcentrum is in 1991 ontstaan in de schoot van
verschillende vakgroepen/afdelingen waar Grieks een rol
speelt. Het stelt zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid
tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door
middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met
tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen.
Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze
universiteit en wil een brug slaan tussen de academische
studie van de Griekse beschaving en de brede maatschappelijke
interesse die hiervoor bestaat.

HOE WERKT HET?
De lezingen vinden plaats op woensdag om 20.00 uur in
Auditorium 1 Jan Broeckx (Blandijnberg 2, Gent) (gelijkvloers),
tenzij anders vermeld.
Onze lezingen zijn gratis voor leden, scholieren en studenten.
Overige niet-leden betalen €5.
Vooraf inschrijven is verplicht voor leden én niet-leden via:
https://humanitiesacademie.ugent.be/van-scene-tot-cinema.
De activiteiten i.s.m. Film Fest Gent, NKV Oost-Vlaanderen en
NTGent wijken af van deze modus operandi. Voor alle
praktische info over en inschrijvingsprocedures van deze
evenementen, zie onze website:
https://www.grieks.ugent.be/griekenlandcentrum/.

TETRADIO
Tetradio is het tijdschrift van het Griekenlandcentrum, dat al
sinds 1992 eenmaal per jaar verschijnt. Het publiceert teksten
van de voordrachten die het vorige werkingsjaar gehouden
werden.
Tetradio 30 (2021) zal verschijnen begin 2022. Een inhoudstafel
met voorsmaakje vindt u bij het verschijnen op de website!

BESTELLEN
Als u geen lid bent, kost Tetradio €15, exclusief verzending.
Bestellen kan via ons e-mailadres, ons telefoonnummer, of via
de webshop www.skribis.be.
Nummers 1 t.e.m. 29 kunnen nog steeds worden besteld. Alle 29
nummers samen worden bovendien op www.skribis.be aan een
voordelige prijs aangeboden.

LIDMAATSCHAP
Geïnteresseerd om lid te worden van het

CONTACT

Geïnteresseerd om lid te worden van het Griekenlandcentrum?
Als lid (jaarlijks te hernieuwen) ontvangt u het tijdschrift
Tetradio, krijgt u een korting op al onze extra activiteiten en
bent u automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief. De
gewone voordrachten woont u als lid uiteraard kosteloos bij!

Adres:

Via een overschrijving op het rekeningnummer BE69 8803
2505 0178 wordt u lid.

E-mail:
Web:

Er zijn verschillende formules, afhankelijk van of u Tetradio
graag thuis opgestuurd krijgt of liever zelf ophaalt tijdens een
van de laatste lezingen van het werkingsjaar:
- lidmaatschap zonder verzending: €20
- lidmaatschap met verzending binnen België: €25
- lidmaatschap met verzending naar Nederland: €30
Gelieve bij de overschrijving in de mededeling aan te geven
voor welke formule u kiest.
Er is ook de formule voor partners. Een tweede lid op hetzelfde
adres betaalt slechts €7,50 (zonder extra Tetradio).
Nieuwe leden dienen zich eveneens aan te melden via e-mail.
Via e-mail kan u zich bovendien aanmelden voor een gratis
abonnement op onze nieuwsbrief. Op deze manier beschikt u
steeds over de meest volledige informatie en wordt u op de
hoogte gehouden van eventuele extra activiteiten. Ook op onze
website of Facebook-pagina kan u terecht voor alle informatie.
Pas op! Wie zich lid maakt voor het werkingsjaar 2021-22
ontvangt Tetradio 31, dat pas begin 2023 zal verschijnen.

Tel.:

Griekenlandcentrum
Blandijnberg 2
9000 Gent
09 264 40 39 (Anne-Sophie Rouckhout)
09 264 40 29 (Floris Bernard)
griekenlandcentrum@ugent.be
www.grieks.ugent.be/griekenlandcentrum

Volg het Griekenlandcentrum ook op Facebook!
@griekenlandcentrum.ugent
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