
Woensdag 1 oktober 
Bestuurssymposium: Macht 
 
Andromeda betekent ‘heerser der mannen’, 
maar wat houdt heersen eigenlijk in? Is macht 
een noodzakelijk kwaad, of een mooi ideaal? 
Wat betekent macht in de geschiedenis, de 
filosofie, of zelfs in de taalkunde? Vanavond zal 
het bestuur verschillende visies over macht laten 
zien.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 
 

Zondag 12 oktober 
Cabaret: Tom Lash en Rajko en zijn broer 
 
 Vanavond bezoeken we de dubbelvoorstelling 
van enkele jonge cabaretiers. Tom Lash stond 
met zijn voorstelling REM in de finale van 
Cameretten en het Groninger Studenten Cabaret 
Festival. Rajko is een stand-up comedian van The 
Comedy Factory en speelt samen met zijn broer 
Yuri. 
 
>De voorstelling begint 14:00u in Scheltema 
>Kaartjes kosten 4 euro en zijn te bestellen via  
lachenisgezond@asvprometheus.nl  

Elegast heeft de vijand overwonnen, maar 
Androma wacht nog een groot avontuur. Als 

princes uit het verre Ethiopië leed zij een 
gelukkig leven in het land waar de goden 
dineren en zij alle mensen zegenen. Maar 

diezelfde goden verstoorden op een dag haar 
rustig bestaan, toen haar moeder Cassiopeia 

Poseidon kwaad maakte… 

Vrijdag 3 oktober 
Hutspot eten 
 
Kom Leidens Ontzet vieren met andere 
Prometheanen! Net als vorige jaren zal er ook dit 
jaar weer hutspot gemaakt worden door het 
bestuur. Kun je niet mee-eten, of heb je na het 
eten nog geen genoeg van de gezelligheid? Later 
op de avond zullen we ons ook nog door Leiden 
gaan begeven om te genieten van de alle 
festiviteiten rond "Drie Oktoburr", zoals de 
kermis, de muziek en natuurlijk van alle 
gezelligheid.  
 
>Eten (gratis!) vanaf 18:00 in de Ekklesia; geef 
je uiterlijk 1 okotber op via 
hutspot@asvprometheus.nl 
>We gaan om 20:30 de stad in vanaf Ekklesia 
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Woensdag 8 oktober 
Lezing André Lardinois 
 
In deze voordracht zal André Lardinois, 
hoogleraar Grieks aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, aan de hand van het enige, volledig 
overgeleverde gedicht van Sappho, fragment 
1, iets vertellen over haar poëzie en over het 
moderne onderzoek naar deze vroeg-Griekse 
dichteres (ca. 600 v. Chr.), inclusief de 
reconstructies van haar sexuele geaardheid (de 
term "lesbisch" is van haar poëzie afgeleid).  
 
>Vanaf 20:30 in Café de Keyzer 

Dinsdag 14 oktober 
Estheticaborrel: mijn favoriete boek 
 
Neem vanavond je favoriete boek mee naar 
Prometheus! Tijdens de borrel zullen we eerst 
raden welk boek bij welke Prometheaan hoort en 
daarna kun je vertellen waarom je juist dit boek 
zo mooi, spannend of grappig vindt.  
  
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer  
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Dinsdag 28 oktober 
Model United Nations 
 
Vanavond zullen Prometheanen in groepjes met 
elkaar kunnen debateren over het lot van de 
wereld! Voor iedereen die geïnteresseerd is in 
hoe de VN nou precies te werk gaan, of die 
graag oplossingen bedenkt voor grote 
problemen, zullen we vanavond de VN 
nabootsen. 
 
>Vanaf 20:30 in Café de Keyzer 
>Geef je uiterlijk zondag 26 oktober op via 
veto@asvprometheus.nl 

Woensdag 22 oktober 
PromeTWeus lezing van Roelandt Tweehuysen 
  
Toen hij twaalf jaar oud was, bedacht Rolandt 
Tweehuysen het concept ‘Spokanië’, een land in 
de Atlantische Oceaan, ten zuidwesten van 
Ierland. Tijdens deze lezing, die georganiseerd 
wordt in samenwerking met TWIST, de 
studievereniging van taalwetenschap en 
Afrikaanse talen en culturen, zal hij ons alles 
vertellen over het land Spokanië en haar taal en 
cultuur.  
  
> Vanaf 20.30 uur in Lipsius  0.28 
(Cleveringaplaats 1) 
> Na afloop borrel in Café De Keyzer 
 

Woensdag 15 oktober 
Lezing van Ysbrand van der Werf 
 
Dolfijnen doen het met één oog dicht, en 
alpenmarmotten soms wel zeven of acht 
maanden achter elkaar: slapen! Dr. Ysbrand van 
der Werf, onderzoeker bij het Nederlands 
herseninsitituut en docent aan het VUmc, 
onderzoekt slaap en slaapstoornissen bij mensen. 
Kom naar de Keyzer en ontdek onder meer 
waarom slaap zo belangrijk voor je is en wat er 
eigenlijk in je hersenen gebeurt wanneer je slaapt 
 
>Vanaf 20:30 in Café de Keyzer 

Zaterdag 25 oktober  
Herfstwandeling 
 
Prometheus zal weer een wandeling maken om 
te genieten van de prachtige herfstkleuren! Dit 
jaar zullen we niet naar het bos gaan, maar naar 
de woeste duinen van Noordwijk om daarna uit 
te waaien aan het strand. 
 
>Verzamelen om 12:30 op Leiden Centraal 
>Het is een stevige wandeling, dus trek goede 
schoenen aan! 

Woensdag 29 oktober 
Lezing van Hein van der Hoeven  
 
Hoe word je lid van de VN-Veiligheidsraad? 
Nederland is kandidaat voor een zetel in de VN-
Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018. Voor 
het laatst was Nederland lid in 1999-2000, dat 
was voor de vijfde keer sinds de oprichting van 
de VN. Maken we een kans om gekozen te 
worden? Hoe gaat zo’n verkiezingscampagne in 
z’n werk? 
 
>Vanaf 20:30 in Café de Keyzer 
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Zaterdag 25 oktober  
Alcoholicagilde: Oktoberfestborrel 
 
Als nachten korter beginnen te worden en de 
bladeren verkleuren is het tijd voor de herfst! 
Het is tijd voor Oktoberfest! Omdat Zuid-
Duitsland net iets te ver is, zullen Alcoholica en 
het vleesgilde de krachten bundelen om de 
Beierse sfeer naar Leiden te halen. Dit zal 
gebeuren met een borrel die in het teken staat 
van bier en worst. Trek je mooiste lederhosen 
aan, of neem iig iets te eten en te drinken mee, en 
schuif aan op zaterdag 25 oktober! 
 
> Vanaf 21.00 
> Locatie wordt later bekend gemaakt. 
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