‘Over het dagelijkse leven
van een Romeinse soldaat’
zaterdag 29 oktober 2013

EEN ORGANISATIE VAN
DIENST VOOR CULTUUR VAN DE STAD OUDENBURG

Betaalt de som van ……….. euro door storting op het rekeningnummer 091-0002445-49 van de Stad Oudenburg.

O Schrijft in met ……. persoon / personen voor enkel de studiedag zonder maaltijd (20,00 euro per persoon)

O Schrijft in met ……… personen voor de studiedag met maaltijd (28,00 euro per persoon)

……………………………………………………....................................................................

Adres …………………………………………………….........................................................

De heer / mevrouw ………………………………….................................…………………..

Inschrijvingsformulier

Studie
dag 2013

Studie
dag 2013
Over het dagelijkse leven van
een Romeinse soldaat
Op zaterdag 19 oktober 2013 vindt in het
Romeins Archeologisch Museum van Oudenburg
een studiedag plaats over het dagelijkse leven
van Romeinse militairen in het noordwestelijk
deel van het Romeinse Rijk. Diverse specialisten
(uit binnen- en buitenland) komen dit onderwerp
uitvoerig toelichten. Wat droegen deze
manschappen wanneer ze niet vochten? Wat aten
ze? Hoe sliepen ze? Wat gebeurde er als ze ziek
werden? Welke vormen van ontspanning kenden
ze? Waren er nu vrouwen in het kamp of niet?
Vereerden ze specifieke goden of godinnen? Hoe
zag hun barak eruit? Dit alles en veel meer kom je
op deze studiedag te weten.

Info en inlichtingen
Dienst Cultuur Stad Oudenburg
RAM, Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 00 | F 059-26 54 06
W www.oudenburg.be | E ram@oudenburg.be

PROGRAMMA
8.45 u

Ontvangst met koffie

9.30 u

Korte verwelkoming en toelichting

9.35 u

Lezing over import van materiaal en
eten ten tijde van de Romeinen

door Jean Luc Meulemeester

PRAKTISCH
Plaats
Romeins Archeologisch Museum
(hoek Marktstraat - Abdijlaan)

door Dr. Robert Nouwen

10.15 u

Voordracht over levenswijze van de
Romeinse soldaat in hun barak
door Dr. Wouter Dhaeze

11 u

Voordracht over de verzorging
van zieke en gekwetste Romeinse
soldaten
door Drs. Maarten Dolmans

11.30 u

Voordracht over al of niet vrouwen
in een Romeins kamp
door Drs. Tom de Ridder

12.15 u

Aperitief aangeboden door het
Oudenburgse stadsbestuur

12.30 u

Middagmaal

13.30 u

Voordracht over de kledij van een
Romeinse soldaat

Iedereen dient op voorhand in te schrijven
voor het middagmaal.

door Drs. Peter Van der Plaetse

14.15 u

Voordracht over ontspanning van de
Romeinse soldaat
door Dr. Arjen Bosman

15 u

Koffiepauze

15.30 u

Voordracht over de verering van
goden en godinnen door Romeinse
soldaten
door Dr. Robert Nouwen

16.15 u

Slottoespraak

door schepen Peter Velle

Deelnemingsprijs
20,00 euro per persoon zonder maaltijd
28,00 euro per persoon met maaltijd

