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UITNODIGING
De Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) organiseert haar jaarlijkse
studiedag op donderdag 21 september aanstaande in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Deze WEMAL-studiedag staat in het teken van een aantal
zeldzame medische boeken uit de collectie van de UBU. Voor de
digitalisering en ontsluiting van deze middeleeuwse
handschriften en drukken uit de 16de-eeuw hebben medewerkers
van de UBU nauw samengewerkt met enkele leden van
WEMAL. Op de studiedag presenteren zij de resultaten van dit
project en laten zij zien op welke manier deze historische
bronnen toegankelijk kunnen worden gemaakt voor verder
onderzoek.
Na de lunch gaan de deelnemers aan de studiedag zelf aan het werk met enkele
manuscripten / drukken aan de hand van concrete opdrachten en vragen.
Ook is er een kleine tentoonstelling van deze bijzondere handschriften en drukken te zien.
U kunt zich voor deze studiedag aanmelden door een mailtje te sturen naar
Maaike Wijnen (m.m.wijnen@uu.nl). Er is plaats voor 50 deelnemers. Aan deze studiedag
zijn geen kosten verbonden.
WEMAL studiedag, donderdag 21 september 2017
Universiteitsbibliotheek Utrecht Uithof / Science Park, Bucheliuszaal, 6e etage
PROGRAMMA
10.45
11.00
11.05
11.20
12.30
13.30
15.30
15.45
16.30-17.30

Koffie, thee
Welkom – Orlanda Lie
Introductie op het project – Bart Jaski
Presentaties van de projectmedewerkers – Irene Meekes, Linda Brakenhoff,
Femke van Hilten, Andrea van Leerdam, Jessie Chen
Lunch en tentoonstelling van manuscripten
Workshop: zelf aan het werk met de manuscripten & oude drukken
Theepauze
Rapportage uit de workshops & follow up
Sluiting en borrel

WEMAL conference, Thursday September 21st 2017
University Library Utrecht Science Park, Buchelius room, 6th floor
PROGRAMME
10.45
11.00

Coffee, tea
Welcome – Orlanda Lie

11.05
11.20
12.30
13.30
15.30
15.45
16.30-17.30

Introduction of the project – Bart Jaski
Presentation by the project participants - Irene Meekes, Linda Brakenhoff,
Femke van Hilten, Andrea van Leerdam, Jessie Chen
Lunch break and exhibition of manuscripts
Workshop, working with the manuscripts & printed books
Tea Break
Feedback & Follow up
Closure, drinks

