Lezingenreeks

Toekomstige publieksactiviteiten:


Hoe redden we het Zeeuwse dialect

De Zeeuwse Dialect Vereniging houdt jaarlijks op de derde zaterdag
van oktober een dialectdag. Op deze dag (20 oktober 2018) is er
behalve een jaarvergadering ook een lezing en zang. In het
ochtendprogramma zal de adviseur streektalen een lezing geven over
het Zeeuwse dialect: Hoe redden we het Zeeuwse dialect?
Algemene gegevens en aanmelden
Zaterdag 20 oktober 2018
De Vroone in Kapelle
Aanvang 10.00 uur
Toegangskosten: 32 euro incl. lunch
Inlichtingen bij de secretaris: rwillemsen@zeelandnet.nl



Sporen van elders
Immaterieel erfgoed
(reeks III)

Van Absdale tot Zierikzee: waar komen onze
plaatsnamen vandaan?

Had Koewacht meer koeienhoeders dan andere dorpen in Zeeland?
Krijg je in Rilland nog koude rillingen en vangen ze op de dijk in
Krabbendijke veel krabben?
Prof. dr. Magda Devos (UGent) neemt u in deze lezing mee in een
historische verkenning van de verschillende plaatsnaamtypes in
Zeeland, vanaf de voorhistorie tot in de late middeleeuwen. Het
verhaal wordt rijk geïllustreerd met voorbeelden uit heel Zeeland.
Altijd al willen weten wat de betekenis is van plaatsnamen, dan bent u
van harte welkom bij de lezing in het Belfort in Sluis.
Algemene gegevens en aanmelden
Woensdag 24 oktober
Raadzaal van het Belfort, Groote Markt 1 in Sluis
19.30 uur: Inloop met koffie en thee | 20.00 uur: Aanvang lezing
Toegangskosten: 5 euro.
Reserveren: VVV sluis, +31 (0)117-461700 of sluis@vvvzeeland.nl
Meer informatie
adviseur streektalen Veronique De Tier, v.de.tier@scez.nl
Vol = vol
SCEZ
+31bod
(0)118-670870
Wilt u dat uw Zeeuwse woonplaats
of geboorteplaatsT aan
komt,
E info@scez.nl
geef dan uw plaatsnaamPostbus
door bij 49
uw inschrijving.
4330 AA Middelburg
W www.scez.nl

2018-2019

Sporen van elders
Immaterieel erfgoed (reeks III)
Hoe Zeeuws is onze bolus? Zijn Dieleman en Jobse, Rinus en
Tanneke echt typisch Zeeuwse namen? En hoe uniek zijn de
Zeeuwse streekdrachten? De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
(SCEZ) organiseert voor de derde keer een lezingencyclus in
Middelburg op tien dinsdagmiddagen vanaf oktober 2018 tot april
2019. De twee vorige edities gingen over taal, dialect en
naamkunde. In deze derde cyclus, met de titel 'Sporen van elders',
komen ook andere vormen van immaterieel erfgoed aan bod. De
focus in de lezingen ligt deze keer op verwantschappen met andere
culturen
Sporen van elders
Dat de bolus geen exclusief Zeeuws gerecht is, is ondertussen wel
bekend. Maar hoe zit het met andere typisch Zeeuwse vormen van
immaterieel erfgoed. Weerspiegelen de streekdrachten en
buitenplaatsen ook de modes van elders? Zien we in namen en
liederen ook die sporen van buiten Zeeland? En de Zeeuwse taal, hoe
is die ontstaan en welke invloeden zijn daarin te ontdekken? En
verandert het taalgebruik in het Nederlands? Mogen en kunnen we
nog alles zeggen in een steeds veranderende wereld? Dit en veel meer
komt aan bod in de nieuwe lezingenreeks die de SCEZ organiseert op
tien dinsdagmiddagen vanaf 2 oktober 2018.
Locatie en tijden
De lezingenreeks vindt plaats bij de SCEZ in gebouw ‘Het Schuitvlot’
(Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg) vanaf 2 oktober 2018 tot en met
23 april 2019 op dinsdagmiddag (ongeveer driewekelijks) van 14.30 tot
16.30 uur in zaal De Looierij. Inloop met koffie/thee vanaf 14.15 uur.
Deelname en kosten
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar intzeeuws@scez.nl.

Deelname: 75 euro voor de gehele reeks

Donateurs van de SCEZ: 50 euro voor de gehele reeks

Een of meerdere lezingen: 10 euro per lezing

Lezingenkalender 2018-2019: Sporen van elders | 14.30-16.30 uur
2 oktober 2018
De diaspora van Zeeuwse streekgerechten (Jeanine Dekker en
Veronique De Tier)
6 november 2018
Vreemde voor- en familienamen (Veronique De Tier en Jeanine
Dekker)
27 november 2018
De prehistorische wortels van het Nederlands (en dus het Zeeuws)
(Freek Van de Velde)
11 december 2018
Franse, Spaanse, Latijnse leenwoorden in de Zeeuwse dialecten
(Jacques Van Keymeulen)
8 januari 2019
Zeeuws is een wereldtaal (Jacques Van Keymeulen)
29 januari 2019
Invloeden van elders in de buitenplaatscultuur (Martin van den
Broeke)
19 februari 2019
De wereld in de Zeeuwse liedcultuur (Jeanine Dekker)
12 maart 2019
Europese mode in de Zeeuwse streekdrachten (Jeanine Dekker)
2 april 2019
Dat is geen kattenpis. Over politiek niet-correct taalgebruik (Piet van
Sterkenburg)
23 april 2019
Zeeuws in Brazilië (Kathy Rys)

