Algemene ledendag te Leuven
zaterdag 26 april 2008

Stadhuis Leuven
Verbond der Vlaamse Academici, afdeling Leuven

had de eer u te verwelkomen op de

ALGEMENE LEDENDAG 2008
Zaterdag 26 april in Leuven

Cultureel Programma - Academische Zitting - Receptie - Vriendenmaal

Cultureel namiddagprogramma
Stadhuis, Grote Markt, Leuven
14 uur

Samenkomst op het Stadhuis
Welkomstwoord door de heer Jaak Brepoels, schepen van wonen, vastgoed,
economie en werk.

Drink aangeboden door de stad Leuven.

14.45 uur Keuze uit de volgende activiteiten :
A. Themawandeling “Leuven en zijn universiteit”:
Wie Leuven zegt, zegt Alma Mater. Maar kennen we de erfenis van de
universiteit wel echt? Een wandeling met gids brengt ons langs onvermoede
hoekjes van het academische erfgoed van de oudste universiteitsstad van de
Nederlanden.

Fons sapientiae
Het beeldje symboliseert de bron van de wijsheid,
symbool voor de eeuwige student
Beeldhouwer: Jef Claerhout
Plaats: Fochplein

De kotmadam (is nu als dusdanig niet meer aanwezig
in het studentenleven)
Beeldhouwer: Fred Bellefroid
Plaats: Oude Markt

In het H. Pauscollege

B. Het Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven:
Onder de deskundige begeleiding van studentenhistoricus en VVA-lid Wilfried
Weets bezoeken we het al te weinig bekende museum van de Vlaamse
studententradities, dat teruggaat op de collectie van wijlen Mon de Goeyse.
C. De St.-Pieterskerk en de schatkamer:
Een monument van Brabantse gotiek? Een onafgewerkte blijk van
grootheidswaanzin? Hoe men er ook tegen aankijkt, de Sint-Pieterskerk blijft
een symbool bij uitstek van Leuven. En in haar schatkamer rusten
onverwachte pareltjes van sierkunst.
D. Themawandeling “Muziek in Leuven”:
Leuven is niet enkel een stad van monumenten en studie – maar ook een oord
van vertier en cultuur. Conservatoriumdocent Gilbert Huybens doet u Leuven
ontdekken op een totaal andere manier, op het spoor van componisten,
instrumentisten en straatmuzikanten.
Academische zitting en receptie

Kleine Aula, Hogeschoolplein

BETERE ACADEMICI :
de maatschappelijke roeping van de academicus

16.30 uur

Academische zitting
Sprekers:

prof. dr. Koen Geens
prof. dr. Christine van Broeckhoven
prof. em. dr. Roger Dillemans

V.l.n.r. Ererector Dillemans, Prof. Chr.Vanbroeckhoven, Prof. K. Geens,
VVA-voorzitter prof. Frank Fleerackers

Prof. dr. Christine Vanbroeckhoven

Prof. dr. Koen Geens

De 1ste VVA-prijs wordt aan prof. em. dr. Roger Dillemans, ererector
K.U. Leuven, toegekend en uitgereikt door VVA-voorzitter prof. dr.
Frank Fleerackers

Ererector Dillemans spreekt ook over de Vlaamse academicus.
Hij is positief ingesteld en waardeert de vooruitgang van de kennis door
wetenschappelijk onderzoek. Hij vindt in de multidisciplinariteit synthese,
essentie en transcendentie belangrijk.

Slotwoord door prof. dr. Frank Fleerackers, algemeen voorzitter VVA

Het academische publiek

Vriendenmaal
Salons Georges, Hogeschoolplein

