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Nieuwsbrief Lente 2015

Beste Montanusvriend en vriendin en Sympathisanten,
U, nu al een Nieuwsbrief Lente 2015 toesturen getuigt van ons enthousiasme, geloof in de
toekomst, en uiteraard ook omdat we iets te vertellen hebben!

Lentesymposium Montanus 2015
zaterdag 9 mei 2015
Thema:

Napoleon en de krijgsgeneeskunde

Na het succesrijke dagsymposium over ‘Ziek zijn in Brugge 1617e eeuw’ in de herfst 2011,
organiseren we opnieuw een dagvullend symposium op dezelfde locatie
Dit symposium gaat door in VIVES Campus Brugge van 9 tot 18 uur .
Een panel van gerenommeerde sprekers zal er de fascinerende figuur van Napoleon Bonaparte
belichten
Niet te missen!
In de eerste sessie wordt Napoleon als politiek leider en zijn veldtochten geïllustreerd De
tweede sessie vertelt u alles over de geneeskunde tijdens de Napoleonistische tijd
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Na de lunch wordt in de derde sessie, de ziekten te land en ter zee tijdens het Empire
besproken. In sessie vier stelt zich de vraag of Napoleon ziek was en in sessie vijf wordt
teruggekeerd naar de actualiteit met oorlogsgeneeskunde in de 21e eeuw.
Dit boeiend programma wordt afgesloten met een receptie.
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Hieronder het programma, dat u samen met het inschrijvingsformulier kan terugvinden op de
website www.montanusbrugge.be
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Tentoonstellingen
 ‘Right before I die’
Een projekt van de Amerikaanse kunstenaar Andrew George
van 2701 tot 28 06 in het Sint Janshospitaal, Mariastraat 38, 8000 Brugge
meer info www.rightforidie.com of www..museabrugge.be
Deze sfeervolle tentoonstelling op de Diksmuidezolder van het Oud St Jan is een aanrader.
Het delicate onderwerp van de palliatieve zorg wordt er sereen behandeld en voorgesteld.
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Bewijs Montanus vzw een dienst !
Indien u vrienden hebt die geïnteresseerd zijn in Napoleon,, stuur hen deze mail door!
Waarvoor dank!
met onze vriendelijke groeten,

Dr William De Groote,voorzitter

Dr Michel Deruyttere,secretaris
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