Reizen door de oudheid 2017: Odyssee. Herinnering en Geografie
Het thema sluit aan bij het eindexamen Grieks van 2018 (Homerus, Odyssee) en het eindexamen
geschiedenis in bredere zin. Centraal staan de rol van het landschap in de Odyssee en de wijze
waarop de Homerische verhalen ons beeld van Griekenland nog steeds bepalen. Op het programma
staan plaatsen die zich sterk identificeren met de Odyssee, zoals het strand van Nausikäa op Korfoe,
diverse kandidaat-locaties voor het paleis van Odysseus, en het paleis van Nestor in Pylos. We
bezoeken ook monumentale archeologische plekken die niet in de Odyssee worden genoemd.
Via thema’s als lieux de mémoire en receptiegeschiedenis zal de interactie tussen landschap en
literaire cultuur worden geëxploreerd. De deelnemers nemen actief deel aan de cursus door het
geven van presentaties op de sites.
Doelgroep
De cursus is vooral bedoeld voor docenten klassieke talen en geschiedenis die lesgeven in de
bovenbouw van het VWO. Ook geïnteresseerde docenten uit andere disciplines (bv. geografie en
kunstgeschiedenis) kunnen zich aanmelden.
Data
De studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 2 september te Amsterdam.
De reisdata zijn 18 t/m 25 oktober 2017, deels in de herfstvakantie.
Amsterdam - Corfu: 18 oktober 06.15 - 10.00 uur
Athene - Amsterdam: 25 oktober 20.35 - 23.10 uur
Programma
zaterdag, 02-09
Voorbereidende studiedag aan de UvA te Amsterdam
woensdag, 18-10
Directe vlucht Amsterdam - Corfu (06.15-10.00 uur).
Artemistempel - Museum/stad Corfu - Ermones (zoektocht naar site).
Overnachting op Corfu.
donderdag, 19-10
Veerpont Corfu - Igoumenitsa.
Nekyomanteion en Ephyra - Archeologisch Museum van Lefkas - Grafheuvels van Nidri, graf van
Dörpfeld.
Overnachting op Lefkas.
vrijdag, 20-10
Boot naar Fiskardo (Kefalonia).
Panormou (Fiskardo) - Poros/Tzannata (graf en nederzetting) - Mazarakata graven e.a.
Overnachting op Kefalonia.
zaterdag, 21-10
Boot naar Ithaka.
Museum in Vathy - Alalkomenai - Agios Athanasios - Polis grot - Stavros Museum
Overnachting op Ithaka.

zondag, 22-10
Boot naar Patras.
Archeologisch Museum Patras - Teichos Deimaion
Overnachting in Pylos.
maandag, 23-10
Pylos: Paleis van Nestor en tholoi - Baai van Navarino
Overnachting in Sparta/Mystras.
dinsdag, 24-10
Sparta: Archeologisch Museum Menelaion - Pellana
Mykene: Burcht, tholoi en museum
Overnachting in Nafplio.
woensdag, 25-10
Athene: Akropolis en Akropolis Museum - Nederlands Instituut (NIA): evaluatie cursus/uitreiking
certificaten.
Transfer naar de luchthaven van Athene en lijnvlucht naar Amsterdam (20.35 - 23.10 uur).
Kosten
De cursusprijs bedraagt € 1255 p.p.
Toeslag eenpersoonskamer: € 150.
Bij de cursusprijs zijn inbegrepen:
 studiedag aan de UvA inclusief lunch;
 hoog gekwalificeerde cursusleiding door twee personen;
 lijnvluchten Amsterdam - Corfu en Athene - Amsterdam (incl. alle belastingen, toeslagen en
ruimbagage);
 vervoer per touringcar en boot conform programma;
 7 hotelovernachtingen op (gedeelde) tweepersoonskamers op basis van logies en ontbijt in
middenklassehotels; op elke kamer is douche/bad en toilet aanwezig.
Exclusief zijn:
 het vervoer naar en van Schiphol
 lunches en diners
 entrees (gratis met een privé-sitepass*)
 eventuele verzekeringen
 bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking
* U kunt een privé-sitepass aanvragen. Hiervoor ontvangen we graag vóór 1 juni 2017 onderstaande
zaken:
 2 identieke gekleurde pasfoto’s; achternaam en alle voornamen voluit vermelden op de
achterkant van de foto’s
 een officiële verklaring (in het Engels) van de directie van de school/universiteit dat de
betreffende leraar/docent daar werkzaam is
Voor de kosten kunt u een beroep doen op het voor u beschikbare nascholingsgeld van uw school.
De cursus vindt doorgang bij minimaal 20 deelnemers en biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers.
Inschrijven voor de cursus kan tot 1 juni 2017 via de Illustere School. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Reinie Teeling via e-mail rt@labrysreizen.nl of tel. 024-3822110.

