
Vermeylenf( )nds
Tongeren

nodigt uit

EEN HOMMAGE AAN

Professor Patrick Lambrix

BESCHERMCOMITÉ

De Stad Tongeren

De Tongerse Cultuurraad

Moment

Het Vermeylenf( )nds Nationaal

Het Vermeylenf( )nds
Hasselt - Heers - Maasmechelen

IMD Limburg

Huize van de Mens

Huize van de Mens Tongeren

Willemsfonds

Het Humanistisch Verbond

Culturele Centrale Linx+ Tongeren

Inkom: ¤ 5,00 voor iedereen!
Een deel van de opbrengst wordt integraal

geschonken aan het goede doel

Kaarten verkrijgbaar vanaf 12 oktober 2022 bij
Café Gerechtshof (Eddy Manet)

Vrijthof 1 - 3700 Tongeren
&

Vrijdag 4 november 2022 in de Velinx
aan de kassa bij de bestuursleden

Het ˮGoede Doel“ 2022

Het Vermeylenf( )nds Tongeren
&

De ˮhommage“ aan
Professor Patrick Lambrix

steunt dit jaar

WENS Ambulancezorg VZW Tongeren



Vermeylenf( )nds
Tongeren

Het Vermeylenf( )nds in samenwerking en
onder auspiciën van de stad Tongeren

en de cultuurraad van de stad Tongeren
hebben de eer u, uw familie en uw vrienden 

uit te nodigen op de hommage aan

Professor Patrick Lambrix

op vrijdag 4 november 2022 om 20 uur
in het cultuurcentrum

Dijk 111 - 3700 Tongeren

Deuren open om 19u30

Met medewerking van

Harmonieorkest De Volksgalm
(Zichen-Zussen-Bolder)

Het ˮGoede Doel“ 2022

WENS Ambulancezorg VZW

Sint-Medardusstraat 22, 3700 Tongeren

Professor Patrick Lambrix is geboren te Tongeren op 
22 oktober 1965. Hij zette zijn eerste stapjes in het 
onderwijs in de lagere school van Rutten en volgde 
nadien Latijn-wiskunde aan het OLV college in 
Tongeren.

Tijdens zijn studies aan de KU Leuven behaalde hij 
een licentie in de wiskunde, een aggregaat voor het 
hoger secundair onderwijs en een aanvullende licentie 
in de informatica. Daarna kreeg hij een beurs van de 
Vlaamse Gemeenschap die hij gebruikte voor studies 
aan de universiteit van Linköping in Zweden met als 
resultaat een masterdiploma met focus op artificiële 
intelligentie. Hij vervolgde zijn studies in Linköping 
en voltooide zijn doctoraat in 1996.

Sindsdien is hij in Linköping gebleven met kortere 
bezoeken aan RMIT University in Melbourne, 
Australië en A*STAR Institute in Singapore. 
In Linköping is hij professor en afdelingshoofd van het 
departement computerwetenschappen. 
Sinds 2020 is hij ook gastprofessor aan de universiteit 
van Gävle in Zweden.

Zijn onderzoeksinteresse ligt in verschillende 
deelgebieden van computerwetenschappen met  focus 
op kennisrepresentatie en sports analytics. In deze 
gebieden heeft hij, samen met zijn team, best papers 
awards, prijzen en wedstrijden voor computersystemen 
gewonnen. Hij verkreeg ook de Young Scientist Award 
van de Zweedse Vereniging voor Artificiële 
Intelligentie. 
Verder  organiseerde hij verschillende conferenties, 
workshops en wedstrijden.

Sprekers: 

 Professor Patrick Lambrix
 Markante Tongenaar 2022

 De heer Wim Bijnens
 Directeur Onderzoek & Dienstverlening PXL


