Overzicht RUG400–programma For Infinity
Datum

Evenement

Vanaf nu!
vragen400@rug.nl is klaar
om vragen te ontvangen

400 vragen aan de RUG
Kennis wil je graag delen; de RUG beantwoordt 400
uiteenlopende vragen.

Donderdag 15 mei 2014

Gala
Verjaardagsfeest in stijl; kroonluchters aan voor een
avondje uit.

Donderdag 15 mei 2014
bij het Gala
(en daarna bij diverse andere
evenementen)

Maskerade – Optocht RUG400
De 2014-variant op de negentiende-eeuwse, gemaskerde
studentenoptochten met historische thema’s. Een
samenwerkingsproject tussen Student en Stadjer over de
RUG

Vrijdag 16 mei t/m zondag
25 mei 2014

Muziektheaterspektakel Voor Eeuwig
Co-productie met NNT
Verrassend muziektheaterevenement op een spannende
locatie; over de eerste 400 jaar, de eeuwigheid die nog
komen gaat… en meer.

Vrijdag 23 mei 2014

Evenement Gift for Infinity
Cadeau met eeuwigheidswaarde. Van ons, voor iedereen.
Omdat bij jarig zijn trakteren hoort: aansprekende
onderzoeksprojecten rond hedendaagse uitdagingen. Een
gulle, maar vanzelfsprekende gift van ‘gifted people’ die
graag iets waardevols doorgeven: wetenschap, goed voor nu
en later.

Zaterdag 24 mei 2014

De Nacht van Kunst & Wetenschap
Succesvol sinds het 395-jarige bestaan van de RUG. In 2014
staat de duurzame maatschappij centraal in een serie
boeiende evenementen op een route van Academiegebouw
naar Groninger Museum.

Zaterdag 24 mei 2014,
première

For Infinity – the Movie
Bewegende beelden bij een bewogen tijd. For Infinity – the
Movie, een film over een studentenleven.

Vrijdag 13 juni 2014

Eredoctoraten
Twaalf inspirerende personen ontvangen een eredoctoraat.
In 2014 nog iets eervoller dan in ‘gewone’ jaren: Honoris
Causa for Infinity.

Walk for Infinity:
- Donderdag 29 mei 2014
van Greetsiel naar Emden
(Duitsland)
- Vrijdag 30 mei 2014 van
Emden naar Groningen

Loopevenementen Walk for Infinity en Lauwersloop
De jarige loopt een eindje. Ieder in zijn eigen tempo:
hardloopevenement Lauwersloop en wandeltocht Walk for
Infinity.

Lauwersloop:
Vrijdag 30 mei 2014 van
Leeuwarden naar Groningen

Vrijdag 13 t/m zondag 15
juni 2014

Alumniweekend
Feestelijk weekend voor oud-studenten. Ontmoetingen,
herinneringen, nieuwe plannen.

Zaterdag 14 juni 2014

Roei-evenement
In navolging van Oxford en Cambridge krijgt nu ook
Groningen zijn eigen Bootrace, een jaarlijkse roei-tweekamp
tussen Groningen en Münster in de binnenstad van
Groningen.

Langlopende projecten

Half maart t/m zondag 15
juni 2014

For Infinity Exposities
Kijken naar vier eeuwen verleden en naar de oneindige
toekomst. Tentoonstellingen vol wetenschap & praktijk.
Baanbrekend, opzienbarend, interessant of gewoon
vermakelijk. In de Der Aa-kerk, het Universiteitsmuseum en
het Groninger Museum.

Vrijdag 7 maart 2014,
première
Zaterdag 8 t/m woensdag 12
maart 2014
Woensdag 11 t/m zondag 15
juni 2014

Aletta de Musical
Voorstelling over leven en werk van Aletta Jacobs, de eerste
afgestudeerde vrouwelijke student aan de universiteit in
Nederland. Arts en vermaard feministe. Groningen is
natuurlijk trots op haar.

Voor meer informatie zie www.rug400.nl

