Maandag 14 september
Gezinsdrama in Corinthe!
Medea in de kunst: dader of
slachtoffer?

S t ud iu m Gen era le va n d e Un ive rsit eit
L eid en organiseert in relatie tot de opera
‘Kinderen van Medea’
in het LAKtheater op 12 (try out),
13 (première), 15, 16 en 17 oktober 2009
t we e l e z i n g e n .

Dr. Olga van Marion

Maandag 28 september
Medea
De verschrikkelijke wraak van
een verstoten importbruid uit
Oost-Turkije
Prof. mr. Hans Nieuwenhuis

Toegang gratis, iedereen is welkom!

Tijd:
19.30 - 21.00 uur

Locatie:
zaal 003
Lipsiusgebouw (1175)
Cleveringaplaats 1, Leiden

Informatie /organisatie:
Studium Generale
Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden
y.leunissen@ics.leidenuniv.nl
071 527 7283/7295/7296
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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