Nieuwsbrief HvA United,
het netwerk voor HvA gepensioneerden, Nummer 2, Februari 2016

Dit is Nieuwsbrief 2 van HvA United met informatie over onze activiteiten èn HvA activiteiten, die voor ons als
oud HvA-medewerkers interessant kunnen zijn en/of waar we aan deel kunnen nemen.
Het Team HvA United bestaat uit Afien Nap, David Noordhoff, Elly Mathijssen, Peter Blok, Pim de Vries, Rob
Henneman, Saskia Simon
30 maart 2016 SCHERMGAANDE jeugd met een lezing van
Patti Valkenburg en Peter Nikken als haar opponent!
Patti Valkenburg, Universiteitshoogleraar Media, Jeugd en
Maatschappij (UvA)
Nooit eerder in de geschiedenis hebben jongeren zo veel
gelegenheid gehad om hun zelfpresentatie te perfectioneren.
Urenlang kunnen ze sleutelen aan hun online profielen en selfies
voordat ze die posten of appen. In deze lezing probeert Patti
Valkenburg te verklaren waarom jongeren zich zo massaal
aangetrokken voelen tot sociale media. Daarna bespreekt ze
haar onderzoek naar de zonnige kanten van sociale media,
waaronder hun potentie om het zelfvertrouwen van tieners te
versterken en de intimiteit van hun vriendschappen te verhogen.
En ten slotte gaat ze in op een aantal donkere kanten van sociale
media, waaronder cyberbullying, sexting en sociale media
‘verslaving’.
Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Erasmus
Universiteit en buitengewoon hoofddocent Hogeschool
Windesheim. Hij is specialist op het gebied van jeugd, media en
mediaopvoeding en onderzoekt verschillende aspecten van
jeugd en media, zoals hoe ouders hun kinderen begeleiden
bij het omgaan met de media en wat de invloed van seks is in de
media op de ontwikkeling van jongeren.
Aanmelden voor 25 maart bij Afien Nap, a.n.h.nap@hva.nl
Datum en tijd: 30 maart 2016,
16.00 uur inloop, lezing 16.30 – 17.45 uur
Daarna borrel tot uiterlijk 19.00 uur.
Plaats: Wibauthuis, Arenazaal (WBH 01B05 en WBH 01B17)
Weesperstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
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HvA United

Website HvA United!
Eind maart 2016 gaat de website van HvA United live.
Op hva.nl/alumni heeft HvA United vanaf dat moment een
eigen pagina. Je vindt daar o.a. onze activiteiten en kan
activiteiten van het afgelopen jaar terugkijken. Er komt een link
met het HvA Nieuws, activiteiten van FLOOR, het debat- en
activiteitencentrum van de HvA en de Folia.
Ken je gepensioneerde HvA’ers die nog niet aangesloten zijn bij
HvA United …. stuur hen deze Nieuwsbrief; zij kunnen zich als
belangstellende aanmelden bij Afien Nap (a.n.h.nap@hva.nl) en
ontvangen dan alle informatie.

FLOOR

Lezing is wegens omstandigheden uitgesteld.
FLOOR CollegeCafé Robots, Aliens & Popcorn
Ook HvA United belangstellenden zijn welkom bij het CollegeCafé
met George van Hal. Hoe inspireren onderzoek en amusement
elkaar? Met filmfragmenten, Q&A en borrel.
Je kan je nu wel al aanmelden.
Datum en tijd: Klik hier regelmatig voor nieuwe datum/tijd. Deze
wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Plaats: Kohnstammhuis centrale hal,
Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam.

VITAAL GOUD netwerk voor
HvA medewerkers 55+

VITAAL GOUD organiseert:
De rijkdom van de derde levensfase op 19 februari 2016
Wij, ouderen, worden regelmatig geconfronteerd met zaken die
ons niet meer zo flitsend afgaan als de jongere generatie. Daar
staat tegenover dat wij meer overzicht hebben, milder in ons
oordeel worden en groeien in wijsheid. Onze cultuur die zo veel
waarde hecht aan ‘jong’, ‘snel’ en ‘dynamisch’ kan wat dat
betreft veel leren van de oude culturen waarin ‘leren loslaten’
gezien werd als een belangrijke levensles. Over dit thema en tot
op de bodem van je ziel nieuwe wijsheid vinden gaat deze
voorstelling.
Theatergroep RT speelt ‘De tocht van Inanna naar de
Onderwereld’
Datum en tijd: 19 februari 2016 van 17.00 tot 19.00 uur.
Plaats: HvA Academie, gebouw Leeuwenburg
Ruimte: B 07.18
Aanmelden tot 18 februari 2016 via e.ruting@hva.nl
Bep Ruting, project manager, trainer en coach in project- en
verandermanagement, leidt de voorstelling in. Zij schetst de
Sumerische cultuur in vergelijking met onze westerse cultuur en
de symboliek in het verhaal. Daarna neemt zij jullie mee op een
symbolische reis naar een verhaal uit de oudheid.
www.ritueeltheater.nl
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