LAW IN OTHER CONTEXTS
Uitnodiging/Invitation
Jaarcongres
Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR)
11-12 januari 2018, Groningen
Beste VSR-leden en andere geïnteresseerden,
(If you need more information in English, please contact the organisers)
Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan het VSR Jaarcongres op 11 en 12 januari 2018
in Groningen. In deze uitnodiging vind je alle praktische informatie.
In de bijlage vind je het voorlopige programma.
Het congres
Het congres vindt plaats in Het Kasteel, Melkweg 1 in Groningen. Het Kasteel is op ca. 15 min lopen
van NS Station Groningen (zie kaartje) en is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het diner vindt plaats in Café de Sleutel (Noorderhaven 72), op ca. 5 minuten lopen van de
congreslocatie (zie kaartje). Bij het diner zijn twee drankjes inbegrepen. Op het inschrijfformulier kun
je aangeven of je speciale dinerwensen hebt.
Inschrijving
Inschrijven gaat via deze link. Na aanmelding krijg je binnen een paar dagen een bevestiging per
email met informatie over de wijze van betaling.
Er zijn vier opties:
Donderdag 11 én vrijdag 12 januari, inclusief diner
Alleen donderdag 11 januari, inclusief diner
Alleen donderdag 11 januari, exclusief diner
Alleen vrijdag 12 januari

€ 130,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 45,00

Prijzen zijn inclusief, koffie/thee, lunch en borrel.
Betaling
De kosten voor het gekozen arrangement dienen overgemaakt te worden naar rekeningnummer
NL 94 ABNA 0468 8222 75 t.n.v. Faculteit Rechtsgeleerdheid,
onder vermelding van: 150102 VSR + je eigen naam.
Uiterste betaaldatum: 31 december 2017. De inschrijving wordt pas definitief als je betaald hebt.

Hotel
De deelnemers dienen zelf een hotel te boeken. We hebben een afspraak met het Martinihotel,
Gedempte Zuiderdiep 8. Het hotel is op ca. 15 min lopen van Het Kasteel/De Sleutel (zie kaartje) en
op loopafstand van NS Station Groningen.
Het Martinihotel houdt tot 1 december a.s. 50 kamers voor ons vrij. Zij berekenen een speciale prijs
voor het congres. Om voor het kortingstarief in aanmerking te komen, stuur je een email naar:
info@martinihotel.nl (o.v.v. de referentie: “GF1233 – RuG VSR"). Online reserveringen via een derde
partij kunnen niet worden omgezet naar het kortingstarief.
Kleine tweepersoonskamer
1 persoon:
€ 79,50
2 personen:
€ 89,50
Standaard kamer
1 persoon:
€ 89,50
2 personen:
€ 99,50
Prijzen zijn per kamer per nacht, inclusief ontbijt en exclusief stadsbelasting.
Pop-up museum: “Recht in context met 25 objecten”
Wij zijn van plan om een pop-up museum in te richten met objecten die een nieuw licht werpen op
de wisselwerking tussen recht en samenleving. Iedereen wordt uitgenodigd om a.d.h.v. een object
iets te vertellen over zijn/haar onderzoek. Ons voornemen is om alle objecten vervolgens te
verzamelen en (virtueel) te exposeren. Op die manier krijgen we een origineel en actueel beeld van
ons vakgebied.
Wij nodigen iedereen uit om een object aan te dragen voor het pop-up museum. Dit kan van alles
zijn: bijvoorbeeld een krantenknipsel, een kunstwerk, een filmfragment of een souvenir van je
veldwerk, enz. Alles kan! (zowel fysieke objecten als verwijzingen naar objecten op het Internet).
Kijk voor meer inspiratie ook eens naar eerdere pop-up museums van bijvoorbeeld de SLSA, het
British Museum of de Volkskrant.
Op het inschrijfformulier kun je aangeven welk object je zou willen toevoegen aan het pop-up
museum.
Meer informatie
Voor alle vragen over het VSR Jaarcongres 2018 kun je contact opnemen met:
Heleen Weyers (h.a.m.weyers@rug.nl)
Paulien de Winter (p.de.winter@rug.nl)
Marc Hertogh (m.l.m.hertogh@rug.nl)
Graag tot ziens in Groningen!

