Het Studium Generale Universiteit Leiden en Home Academy organiseren de serie:

De Klassiekste Klassiekers
Een hoorcollege over grote teksten en mythen uit de Griekse Oudheid

Prof. dr. Ineke Sluiter
Woensdagavond 15 en 22 februari, 1 en 15 maart 2006

Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde in de Faculteit der Letteren van de
Universiteit Leiden. Zij schrijft over antieke literatuur en over antieke en moderne ideeën over
taal, van grammatica tot vrijheid van meningsuiting.

INTRODUCTIE
Er is tegenwoordig weer veel vraag naar een ‘canon’: een groep van teksten die tot de culturele
bagage van iedere ontwikkelde Nederlander of Europeaan zou moeten horen. Wat men daar
verder ook van denkt, het ligt voor de hand dat daarbij steeds ook de oudste teksten uit de
Europese cultuur een rol spelen, teksten die eeuwenlang vanzelfsprekend tot die culturele
bagage hoorden en waarnaar gemakkelijk in woord en beeld verwezen kon worden.
Over vier van die beroemde teksten en de waardensystemen die zij vertegenwoordigen, gaan
deze colleges.

PROGRAMMA
15 februari 2006

Homerus’ Ilias
Dit college behandelt het verhaal van de held Achilles, die in zijn eer wordt aangetast, zich in
wrok terugtrekt, en zo de aanleiding wordt tot de dood van zijn beste vriend.
22 februari 2006

Homerus’ Odyssee
Dit college gaat over het verhaal van de listige Odysseus, zijn terugkeer naar Ithaca na lange
omzwervingen, en zijn wraak op de vrijers.
z.o.z.

1 maart 2006

Aeschylus’ Agamemnon
Dit college behandelt de monumentale tragedie over de schuld van een door vloek beladen
vader, die zijn eigen dochter heeft gedood, en over de wraak van een moeder.
15 maart 2006

Sophocles’ Koning Oedipus
In dit college bespreken we de misschien allerberoemdste Griekse tragedie: over de koning die
ontdekt dat hij zijn vader heeft gedood en met zijn moeder is getrouwd.

Toegang tot de lezingen van het Studium Generale is gratis,
iedereen is welkom!

TIJD:

19.30 - 22.00 uur inclusief korte pauze en vragen

PLAATS:

zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden

INFORMATIE & ORGANISATIE
Studium Generale Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 5277283/7295
E-mail: JE.Molenaar@ics.Leidenuniv.nl
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

NB. Tijdens de colleges worden door Home Academy opnames gemaakt voor een uit te
brengen audio-cd.
Meer informatie over Home Academy is te vinden op www.home-academy.nl

Studium Generale

