
 

 

 
 

UITNODIGING 

CIE INFO DAG NEDERLAND 
EINDHOVEN, 19 OKTOBER 2015 

 

Het 28-ste congres van de Internationale Verlichtingsorganisatie CIE werd dit jaar georganiseerd in Manchester, United Kingdom 

van 26 juni tot en met 4 juli 2015. Wetenschappers van over de hele wereld zijn daar samengekomen om te discussieren over 

uiteenlopende lichtonderwerpen. In een poging de Nederlandse lichtgemeenschap te informeren over de laatste stand van 

zaken, willen wij u uitnodigen voor de CIE Info Dag in Eindhoven op 19 oktober 2015. Dit event wordt georganiseerd door de 

Building Lighting group van de TU Eindhoven (TU/e) in samenwerking met het TU/e Intelligent Lighting Institute (ILI) en de 

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). De CIE Info Dag vindt plaats in diverse zalen van Grand Café De Zwarte 

Doos op de TU/e campus in Eindhoven onder leiding van dagvoorzitter professor Alexander Rosemann. Het programma bestaat 

uit een mix van samenvattingen van het CIE congres, informatieve sessies en wetenschappelijke presentaties van het TU/e 

Intelligent Lighting Institute (Sound Lighting Program) en biedt voldoende mogelijkheden om te netwerken. 

We kijken er naar uit om u te verwelkomen op deze CIE Info Dag en natuurlijk ook naar de vele inspirerende discussies tijdens 

het programma! De workshops en presentaties zijn in het Nederlands! 

 

Met vriendelijke groet, 

Prof. Dr.-Ing Alexander Rosemann & dr. ir. Myriam Aries 

Building Lighting Group and ILI, TU Eindhoven 

 

VOORLOPIG PROGRAMMA 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:  

Tijd Filmzaal Vergaderzaal 

9:30 Registratie en koffie/thee   

10:00 Opening door Alexander Rosemann   

10:15 NSVV overzicht door Rob Metz   

10:25 CIE overzicht door Wout van Bommel   

10:45 CIE Sessie over Divisie 6 
‘Photobiology & Photochemistry’ 

CIE Sessie over Divisie 1 
‘Vision & Colour’ 

11:45 ILI overzicht door Ingrid Heynderickx   

12:15 Lunch   

13:15 Presentaties ILI –  
Licht en perceptie 

CIE Sessie over Divisie 2 
‘Physical Measurement of Light & Radiation’ 

14:15 CIE Sessie over Divisie 3 
‘Interior Environment & Lighting Design’ 

CIE Sessie over Divisies 4 en 5 
‘Lighting & Signalling’ / ‘Exterior Lighting’ 

15:15 Koffie-thee pauze   

15:45 Presentaties ILI –  
Licht, cognitie en gezondheid 

Presentaties ILI –  
Licht en de Publieke ruimte 

16:45 Samenvatting en afsluiting door Alex 
Rosemann 

  

17:00 Einde   



 

 

 
 
 

LOCATIE 

De CIE Info Dag wordt gehouden op de campus van de TU Eindhoven en worden gehouden in de Filmzaal en een vergaderzaal 

van Grand Café De Zwarte Doos (gebouw 4 op de plattegrond hieronder – in sectie B5 – bij de rode pijl). De campus van de TU/e 

kan worden bereikt middels een korte wandeling van NS Station Eindhoven (± 8 minuten). Betaalde parkeergelegenheid is 

beschikbaar op de campus (zie plattegrond voor de mogelijkheden). Het adres voor GPS navigatie is  “De Zaale, Eindhoven”.  

 

 

DEELNAME REGISTRATIE EN KOSTEN 

De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 30,-- per persoon voor niet-NSVV-leden. Na opgave ontvangt u hiervoor een 

factuur. De deelname voor NSVV-leden is gratis. Bij het inschrijfgeld zijn de kosten van koffie, thee en lunch inbegrepen. U kunt 

zich aanmelden via het secretariaat van de NSVV via info@nsvv.nl onder vermelding van 

 Uw voor- en achternaam 

 Uw organisatie  

 De adresgegevens voor de facturering 

Zou u bij uw inschrijving willen vermelden van welke CIE divisie u de workshop denkt bij te wonen? Wij kunnen dan een goede 

inschatting van het aantal personen per sessie maken en hier rekening mee houden bij de definitieve zaalindeling. 

U kunt zich kostenloos afmelden tot en met donderdag 15 oktober 2015. Bent u zonder afmelding afwezig, dan worden de  

kosten alsnog in rekening gebracht. 

ORGANISATIE 

Prof. Dr. Alexander Rosemann 

Prof. Dr. Yvonne de Kort 

Dr. ir. Myriam Aries 

Ir. Mariëlle Aarts 

Moniek Sanders 

Samantha Sperling 

Geertje Hazenberg 
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