
Scholierencongres

donderdag 13 april / 13.00 - 17.00 uur / Universiteitstheater

Rusland: Ten days that 
Shook the World

Faculteit der Geesteswetenschappen



Komend najaar is het 100 jaar geleden dat de 
Oktoberrevolutie in Rusland plaatsvond. Ter 
gelegenheid hiervan organiseert de opleiding 
Russische en Slavische studies van de Universiteit 
van Amsterdam het scholierencongres Rusland: 
Ten Days that Shook the World. Dit congres is 
voor middelbare scholieren een uitgelezen kans 
om kennis te maken met een revolutie die grote 
gevolgen had voor Rusland en vele andere 
landen in Europa en Azië.

Ben jij een scholier met een voorliefde voor 
geschiedenis en cultuur? Meld je dan aan bij 
Heleen de Vries via
E-mail: radost-fgw@uva.nl
 
Datum
donderdag 13 april

Tijd
13.00 - 17.00 uur

Locatie
Universiteitstheater
Nieuwe Doelenstraat 16
Amsterdam

Programma 
 
Rusland in oktober 1917: revolutie of coup?
• 13.00 - 13.30 uur – Introductie van de middag, 
door Ellen Rutten, hoogleraar Slavische talen en 
culturen aan de UvA.
• 13.30 - 14.00 uur – Oorzaken en gevolgen van 
de Oktoberrevolutie in Rusland, door Paul van 
Dijk, masterstudent Geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht.

De Oktoberrevolutie en de Nieuwe Kunst
• 14.30 - 15.00 uur – De geest van de revolutie: 
de Russische Avant-Garde, door Robbie 
Schweiger, slavist, kunsthistoricus en maker van 
de documentaire ‘Monuments for Malevich’.
• 15.00 - 15.30 uur – De revolutie en de dichter 
Majakovski, door Eric Metz, universitair docent 
Vertalen aan de UvA en expert op het gebied 
van o.a. Tsjechische en Russische literatuur.
 
‘Ten Days that Shook the World’
• 16.00 - 16.30 uur – Reacties op ‘De rode 
Oktober’ in Europa en Nederland in het 
bijzonder, door Heleen de Vries en Frances 
Welling, studenten van de bachelor Russische en 
Slavische studies.
• 16.30 - 17.00 uur – De Rode Oktober anno 
2017, door Marc Jansen, historicus, oud-docent 
en gastonderzoeker aan de UvA, schreef o.m. 
'Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne'.

Rusland: Ten Days that Shook the World

100 jaar Oktoberrevolutie


