Gedurende april en mei wordt een expositie van de Leidse
stadsfotografen tentoongesteld. Onder de noemer
“Europees Leiden in beeld” zijn prachtige portretten zichtbaar
van Leidenaren met een Europese achtergrond. In het
stadhuis, in het academiegebouw van de Universiteit en op
vele andere locaties in de stad worden onze internationale
buren zichtbaar. Ontdek en zie hoe Europees
Leiden is!
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15/03: EUROPA OP DRIFT
museumcafé in Museum Volkenkunde
19:30 – 21:30 uur
Waar gaat het heen met Europa? Hoe ziet de toekomst
eruit? Tijdens 'Europa op Drift' zullen Ilja Leonard Pfeijffer
en Felix Klos vanuit hun expertise antwoord geven op
deze vragen.

MAART

MAART

30/03: BREXIT & TEA
Stadsgehoorzaal Leiden in de Foyer 13:30 – 15:30 uur.
Het Verenigd Koninkrijk maakt de ankers los en dobbert
weg van Europa. Einde van een mooi verstandshuwelijk,
maar we laten ze niet zomaar gaan. Sprekers die voorbij
komen zijn Patrick van den Berghe, Dr Matthew Broad en
Dr. Joost Augustijn.
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02/04: Frans Timmermans
Marekerk 16:45 – 19:00 uur
De stad Leiden en het MASCQ nodigen
Eurocommissaris Frans Timmermans uit
in het kader van het Europa-festival. In
de monumentale Marekerk kunnen
studenten en andere Leidenaren na een
kort interview met hem in discussie
gaan over hun eigen toekomst, die van
het milieu, en de EU.

05/04: WEGWIJS IN EUROPA
Stadhuis, Stadhuisplein 16:00 – 18:00 uur.
Weet je hoe de Europese verkiezingen werken en welke
standpunten de verschillende politieke partijen innemen?
Burgemeester Lenferink, vergezeld door Luuk van
Middelaar en Armin Cuyvers, eenieder meenemen in
allerlei handige informatie voordat je gaat stemmen.

16/05: MIGRATIEDEBAT
Academiegebouw, Klein Auditorium 19:00 – 21:30 uur
Welke impact hebben Europese migratiestromen op
Leiden? Leo Lucassen, Paul Scheffer en Jorrit Rijpma gaan
hierover met elkaar en met het publiek in gesprek.

Naast deze activiteiten worden er in Leiden vele andere Europees
georienteerde activiteiten georganiseerd. Nieuwsgierig? Bekijk
dan snel het overzicht op www.leidenkennisstad.nl/leidseuropafestival
Een initiatief van:

