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Beste allen,
Nog eenmaal ter herinnering: Als je vrijdagmiddag nog geen plannen hebt, dan kan ik je de cabaretvoorstelling van Jan en Daan van harte aanbevelen - het is echt een prachtig programma vol
met goeie wiskundegrappen. In de pauze en na afloop is er een borrel van A-eskwadraat in de bovenkantine van het Minnaert.
Er zijn nog kaartjes! (te verkrijgen bij het secretariaat van wiskunde, kamer 710 HFG, zie ook hieronder).
Ik hoop jullie vrijdag allemaal daar te zien, het lijkt me een mooie afsluiting van het jaar.
Hartelijke groet,
Barbara van den Berg

Het cabaretduo Jan en Daan treedt vrijdag 18 december op in het
Koningsbergergebouw met hun voorstelling Reken maar nergens op (Een puik
programma - NRC Handelsblad; Een walhalla voor alfa’s en bèta’s. Gaat dat
zien! - 8 Weekly; *** Zet een wiskundige en een natuurkundige bij elkaar en de
vliegen die ze afvangen zijn niet aan te slepen - Theaterkrant).
Ooit op de Uithof begonnen als studenten wiskunde en natuurkunde toeren Jan en Daan nu door
het hele land. In uitverkochte zalen brengen ze met hun voorstelling de exacte wetenschap naar
het theater. Deze maand treden ze voor het laatst samen op: Daan (inmiddels gepromoveerd)
stopt met theater om zich volledig te richten op de natuurkunde. Gelukkig hebben ze voor ons de
tijd gevonden om nog één keer op de Uithof op te treden voor de studenten en medewerkers van
wiskunde en natuurkunde.
Plaats: collegezaal Cosmos in het Koningsbergergebouw
Datum: vrijdag 18 december 2015
Tijd: 16.00 - ca. 18.00

Tijd: 16.00 - ca. 18.00
Kaartjes zijn te verkrijgen bij het secretariaat van wiskunde: kamer 710 in het Hans
Freudenthalgebouw. Entree (inclusief drankje in de pauze) €5 voor studenten en €10 voor
medewerkers.
Wees er snel bij, want als de zaal vol is, kan er echt niemand meer bij.
Wil je meer weten over hun voorstelling? Ga dan naar de website, bekijk de trailer of lees
hieronder wat ze zelf schrijven over de voorstelling.

OVER DE VOORSTELLING REKEN MAAR NERGENS OP
Jan Beuving en Daan van Eijk, wiskundige en natuurkundige, brengen de exacte wetenschap
naar het theater. Nu eens geen Tsjechov en Shakespeare op de planken, maar Einstein en
Pythagoras. Zodat de bèta’s hun hart kunnen ophalen en de alfa’s hun cijfers. Jan en Daan
stonden in 2013 in de finale van het Leids Cabaret Festival, en in datzelfde jaar won Jan de Annie
M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied. Samen vangen zij de wetenschap van A tot Z in
splijtende liedjes en priemende verhalen. Twee mannen, één piano en nul redenen om thuis te
blijven. Geen zorgen, je wordt niet overhoord. Reken maar nergens op, dan valt het altijd mee.
Wil je nooit meer badend in het zweet wakker worden omdat je gedroomd hebt dat je morgen
examen wiskunde moet doen? Of was je vroeger de nerd van de klas? In beide gevallen zijn Jan
en Daan een uitkomst. Jan en Daan nemen de toeschouwer mee in een college van twee keer 45
minuten langs de hoogte- en dieptepunten van de wetenschap. Zonder academisch kwartiertje,
maar met een kwartier pauze. Net als een voetbalwedstrijd, maar dan niet met alfa- maar met
bètamannetjes.

Goniometrie, evolutie, algebra en atoomfysica: alles komt voorbij. De personen achter de
wetenschap en de wetenschap achter de personen, de feiten achter de cijfers en de cijfers achter
de feiten, het toeval van ontdekkingen en de ontdekking van het toeval; alles keurig voor u op
een rijtje gezet. Aantekeningen maken mag, maar je kunt natuurlijk ook gewoon de syllabus
lezen. En als je het niet snapt, leggen we het gewoon nog een keer uit. Desnoods in de foyer.
Reken maar nergens op ging in première op 21 oktober 2014 in VU Griffioen te Amstelveen.

