
Woensdag 5 november 
Belastingrecht  
Prof. Dr. Ad van Doesum 
 
Voor de meeste mensen zijn belastingen een 
noodzakelijk kwaad, maar  Prof. Dr. Ad van Doesum 
denkt daar heel anders over:  hij is belastingadviseur 
en professor in BTW en zal ons alles vertellen over de 
mooie kanten van belastingen. 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

… Op een dag was Cassiopeia namelijk tussen andere 
voorname Ethiopische vrouwen. Zij hadden het over 

schoonheid en wie de mooiste vrouw van het land 
was. En Cassiopeia sprak de vervloekte woorden uit: 
“Ons land is gezegend door de goden: zij komen hier 
zelfs om vakantie te vieren en lekker te eten, zo veel 
houden ze van ons! Daarom is het ook dat van alle 
prachtige vrouwen in Ehtiopië ik als koningin de 

mooiste ben, ja, zelfs  nog mooier dan alle nimfen en 
godinnen. “ 

Woensdag 12 november 
Eten bij een Prometheaan 
 
Kun jij heel goed koken, of juist helemaal niet? Geef je 
dan op voor Eten-bij-een-Prometheaan als (hulp)kok 
of eter om gezellig te eten met je medeprometheanen!  
Als je je opgeeft , word je bij een groepje ingedeeld om 
bij iemand thuis in Leiden te gaan eten en kun je 
daarna samen naar de lezing gaan. 
 
> Geef je uiterlijk 9 november op en vermeld eventuele 
diëetwensen bij ebep@asvprometheus.nl.  
> Kosten en precieze tijd in overleg met de kok. 
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Dinsdag 4 november 
Open gildeactiviteit van A guild of Ice and Fire:  
A Conspiracy Evening of Ice and Fire II 
 
Niet alleen is de bekende HBO-serie Game of Thrones 
gebaseerd op de pentalogie A Song of Ice and Fire, maar 
ook deze boekenreeks staat niet op zichzelf: schrijver 
George R.R. Martin haalde de spreekwoordelijke 
mosterd bij vele andere schrijvers van fantasy en 
inspireerde zelf eveneens diverse vakgenoten. Tijdens 
de tweede conspiracyevening zullen we daarom ook 
theorieën over o.a. The Lord of the Rings en Eragon 
bespreken. 
 
> Dinsdag 4 november vanaf 20:30 uur  bij Erwin 
(Hildebrandpad 363). 
> Meld je aan bij Erwin via don_dijkema@hotmail.com 
> Let op! Bij een overweldigend enthousiasme moet ik 
op zoek naar een andere locatie, houd je mailbox in de 
gaten. 
 

Dinsdag 11 november 
Striptekenworkshop 
 
Striptekenen is leuk en makkelijk! Alex Turk zal ons 
leren hoe zelfs iemand die niet kan tekenen met wat 
eenvoudige technieken een prachtige spotprent of een 
heldhaftig epos kan uitbeelden. Je hoeft niets anders 
mee te nemen dan een beetje creativiteit! 
 
> De workshop vindt plaats vanaf 20:30 uur in het 
Lipsius. 
 

Vrijdag 7 november 
Open gildeactiviteit van Gilde voor Historische 
films en uitjes: Het Gemeentemuseum 
 
In het gemeentemuseum in Den Haag is er een 
tentoonstelling ‘Romantische Mode’ over mode in de 
19e eeuw. Kijk voor meer informatie en prijzen op: 
www.gemeentemuseum.nl . 
 
> We verzamelen om 14:00  uur op Leiden Centraal bij 
de AKO. 
> Geef je op bij e.m.mesman@umail.leidenuniv.nl  
(opgeven is niet verplicht, maar wordt wel 
gewaardeerd). 
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Vrijdag 28 november 
Open gildeactiviteit van Veganistengilde: uit eten in 
Rotterdam bij restaurant ‘Spirit’ 
 
Bij Spirit is er keuze uit meer dan 50 gerechten, 
waarvan de helft veganistisch. Zowel gezonde 
gerechten, met veel groenten en granen, als patat en 
taartjes. De kosten heb je zelf in de hand, want je 
betaalt voor de hoeveelheid die je opschept (2,50 per 
100 gram). Emmy gaat de 24e reserveren, dus meld je 
uiterlijke de 23e aan! 
 
> We verzamelen om 18:00 uur op Leiden Centraal 
voor de AKO. 
> Opgeven via e.m.mesman@umail.leidenuniv.nl of 
via Facebook bij Emmy Mesman. 

Dinsdag 25 november 
Rondleiding door de Oude Sterrewacht 
 
Sterrenkunde heeft een lange traditie aan de 
universiteit Leiden, en beroemde astronomen zoals 
J.H. Oort zijn verbonden geweest aan de Leidse 
Sterrewacht. De rondleiding door de Oude 
Sterrewacht zal een indruk geven van de rijke 
geschiedenis van het gebouw zelf en het 
wetenschappelijk onderzoek dat er gedaan is. 
 
> Geef je vóór 20 november op via 
sterrenstof@asvprometheus.nl. 
> Kosten: 3 euro. 

Zaterdag 22 november 
Bezoek aan een Gurudwara in Den Haag 
 
Een Gurudwara is het gebedshuis van de Sikhs. Het 
Sikhisme is een geloof dat is ontstaan in het Noorden 
van India en gefundeerd is op de leer van de tien 
guru's. Sikhs kennen een aantal leefregels zoals de vijf 
K's. Tijdens het bezoek zullen we hier meer over leren 
en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Omdat 
een Gurudwara een gebedshuis is, moeten we ons aan 
een aantal regels houden. 
 
> Let op de weekmail voor alle details! 

Woensdag 26 november 
Klassieke muziek in de huidige media 
Edwin Rutten 
 
Edwin Rutten is een ware media-guru: hij speelde de 
hoofdrol in de serie De Film van ome Willem, een rol in 
Goede Tijden, Slechte Tijden, presenteerde Kinderen voor 
Kinderen, is jazzzanger, werkt mee aan het programma 
Het Klokhuis én is radiopresentator. 
Hij houdt zich tegenwoordig vooral bezig met 
klassieke muziek en radio. Hij zal ons alles vertellen 
over het Nederlandse  medialandschap van vandaag 
en morgen! 
 
>Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Geef je vast op voor deze activiteiten in december! 
 
Woensdag 3 december:  
Sinterklaas! 
 
Kun jij ook niet genoeg krijgen van gedichten, 
pepernoten en cadeautjes? Vier dan dit jaar Sinterklaas 
ook bij Prometheus! 
> Geef je uiterlijk 1 december op via 
pepernoot@asvprometheus.nl. 
 
 
Zondag 7 december:  
Kerstmarkt in Düsseldorf met AEGEE 
 
Nergens ter wereld kun je zo goed genieten van de 
kerstcultuur als in Duitsland en daarom zal 
Prometheus dit jaar afreizen naar Düsseldorf voor 
kerstkraampjes, lekkere hapjes en Glühwein! 
> Geef je uiterlijk 12 november op via 
xmas@asvprometheus.nl. 
>Kosten: ongeveer 20 euro. 
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Woensdag 19 november 
Strip vs. Cinema 
Dr. Yasco Horsman 
 
Strips en cinema  zijn beide aan het eind van de 20e 
eeuw ontstaan als populaire, verhalende media en 
hebben dan ook veel wederzijdse beïnvloeding 
ondergaan.  Yasco Horsman zal ons meer vertellen 
over de overeenkomsten en verschillen aan de hand 
van  het voyeurisme in La vie d’Adele en Le bleu est une 
couleur chaude 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Woensdag 12 november 
Filosofie en persoonlijke integriteit 
Prof. Dr. Bert Musschenga 
 
Filosofische kwesties lijken soms abstract en ver van 
ons bed, maar komen soms ook akelig dichtbij. Hoe 
moet een politicus bijvoorbeeld integer handelen? 
Moet en kan hij al zijn beleid persoonlijk 
verantwoorden? En hoe zit dit voor een directeur, arts 
of docent? 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
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