
Zaterdag 10 januari 
Uitje naar het Wereldmuseum in Rotterdam 
 
Naast de prachtige vaste tentoonstelling over culturen 
van heden en verleden vertoont het Wereldmuseum 
dit jaar ook ‘Goud der Goden’: de grootste collectie 
van Javaans goud uit de 7e tot de 11e eeuw ter wereld. 
Hierin zijn de heilige sieraden te zien die de Javaanse 
koningen droegen en die zo mooi waren en nog altijd 
zijn, dat men geloofde dat het geschenken waren van 
de goden.  
 
> Kosten: 5 euro voor entree en rondleiding (2 euro als 
je een museumjaarkaart hebt).  
> Geef je uiterlijk woensdag 7 januari op door een 
mailtje te sturen naar goud@asvprometheus.nl! 
> We verzamelen om 12:00 uur op Leiden Centraal bij 
de AKO.  
 

Poseidon kon de wensen van zijn prachtige Nereïden 
niet negeren en wilde wraak nemen op Cassiopeia 

voor haar overmoedige woorden. Daarom besloot hij 
het zeemonster Cetus op Ethiopië af te sturen om het 

land met al haar inwoners te verwoesten. Het monster 
zwom naar boven uit zijn diepe grot onder water en 
maakte de zee onrustig; geweldige golven teisterden 

Ethiopië en de zieners van het land maakten zich grote 
zorgen.   
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Woensdag 7 januari 
De Randstad 
Door Pieter Maessen 
 
Ons Leiden is misschien een klein stadje, maar het 
maakt wel deel uit van metropool de Randstad. Samen 
met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag stellen we 
opeens een stuk meer voor. Maar kunnen we ons 
meten met wereldsteden als Los Angelos, New York 
of Hong Kong? Vanavond zal politicoloog Pieter 
Maessen ons uitleggen waarom we misschien zelfs iets 
beter zijn!  
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer.  

Dinsdag 6 januari 
Nieuwjaarsborrel 
 
 Na twee lange weken bij je familie sta je natuurlijk te 
popelen om te vertellen wat voor een leuke kerst je 
hebt gehad, wat je allemaal hebt gegeten of wat je 
vreemde oom dit jaar weer heeft gedaan. Hoe leuk het 
ook was bij je ouders, oma’s, tantes en ooms, er gaat 
niets boven om na de vakantie eindelijk weer je 
medeprometheanen te zien. Mis daarom niet de 
jaarlijkse nieuwjaarsborrel!  
 
> Vanaf 20:30 in DOK2. 

Zondag  4, 11, 18 en 25 januari 
Het Boer-Zoekt-Vrouwgilde 
 
Vanaf zondag 4 januari is iedere zondagavond weer 
Boer-zoekt-Vrouw op televisie! Het BZV-gilde gaat 
hier trouw naar kijken, en daarbij is iedereen welkom. 
Wil jij ook graag zien of Geert nog iemand vindt die 
even jong van geest is als hij? Of heb je geen idee wie 
Geert is, maar wil je daar wel graag samen met ons 
achter komen?  Doe dan mee! 
 
> Ca. 20:00 uur, precieze tijd wordt later bekend 
gemaakt. 
> De locatie kan per week verschillen, dus kijk even op 
de gildepagina op de site, of stuur Thomas een sms 
(0641002509). 

Woensdag 14 januari 
Eten-bij-een-Prometheaan 
 
In het nieuwe jaar wordt er natuurlijk weer gegeten bij 
Prometheanen! Geef je op als eter, kok of hulpkok en 
eet of maak een heerlijke maaltijd met je 
medeprometheanen. Mis daarna niet de lezing van 
Boyd Berends! 
 
> Geef je uiterlijk zondag 11 januari op door een 
mailtje te sturen naar ebep@asvprometheus.nl.  
> Precieze tijd en kosten in overleg met de kok. 
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Donderdag 29 januari 
Activiteit van het Gamegilde: Mario Kart! 
 
Sommige dingen brengen het slechtste in de mens 
naar boven. Eén van die dingen is Mario Kart. Wil je  
ook anderen het leven zuur maken met schildjes, 
bananen en paddenstoelen en zo de ware aard van je 
medeprometheanen leren kennen? Kom dan met het 
Gamegilde dit fantastische spel op de Wii spelen! 
Ook (en juist!) als je nog geen ervaring hebt met het 
spel ben je van harte welkom! 
 
> Vanaf 20:00 uur bij Francine Maessen (Deutzstraat 
8b). 
> Neem iets lekkers te eten of te drinken mee! 
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Vrijdag 30 januari t/m zondag 1 februari 
Weekendje naar Amsterdam! 
 
De Weekendje I-commissie heeft er lang en hard aan 
gewerkt en nu is het dan eindelijk zo ver: Prometheus 
gaat Amsterdam onveilig maken!  We zullen een 
bezoek brengen aan Micropia, het nieuwe museum in 
Artis over bacillen, het Kattenkabinet bezoeken en nog 
veel meer. Geef je snel op nu het nog kan! 
 
> De aanmelding sluit zaterdag 20 december om 12:00 
uur.  Geef je op door een mailtje te sturen naar 
weekendje1@asvprometheus.nl. 

Woensdag 28 januari 
Halfjaarlijkse ALV 
 
Bij de halfjaarlijkse ALV zal het bestuur vertellen en 
verantwoorden wat het allemaal heeft gedaan sinds de 
wissel. Dit is ook de gelegenheid voor leden om hun 
stem te laten horen of om inzicht te krijgen in allerlei 
organisatorische zaken die spelen in de vereniging. 
Kom dus vooral als je je mening wilt laten horen of 
gewoon eens wilt zien hoe zo’n vergadering eraan toe 
gaat! 
 
> Vanaf 19:30 uur (klokke!) in Café de Keyzer. 

Dinsdag 27 januari 
Theaterworkshop met Cuculum 
 
Chiel Kattenbelt heeft ons verteld over de perfecte 
acteurs en misschien heb je zelf stiekem ook altijd al 
gedroomd van een carrière als filmster. Dan wordt het 
tijd voor de eerste stap met een professionele 
theaterworkshop van Cuculum, de theatervereniging 
van Leiden. Met leuke en grappige opdrachten zullen 
zij samen met een echte regisseur ons allerlei leuke 
theatertrucs leren en laten zien hoe je het best kunt 
doen of je dood, blij of boos bent! 
 
> Geef je uiterlijk zondag 25 januari op door een 
mailtje te sturen naar theater@asvprometheus.nl.  
> Kosten: 3,50 euro.  
> Vanaf 20:00 uur (klokke!) in het LAK-theater in het 
Lipsius.  
 

Woensdag 21 januari 
Performance 
Door dr. Chiel Kattenbelt 
 
Chiel Kattenbelt is verbonden aan de opleiding 
Mediastudies in Utrecht en houdt zich bezig met 
performance en intermedialiteit van de media. Een 
perfecte show op de radio is iets heel anders dan op tv 
en op toneel is het wéér een ander verhaal; toch zijn er 
geheimen voor een goede performance die altijd 
gelden. Wat zijn die geheimen en kunnen de 
verschillende media misschien nog iets van elkaar 
leren? 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Woensdag 14 januari 
Dieren: je krijgt er wat van! 
Door dr. Boyd Berends 
 
Hoe lief en schattig je hond, kat of cavia ook is, dieren 
hebben een ander idee over hygiëne dan mensen. 
Meeuwen eten uit de vuilniszak, honden zwemmen in 
de sloot en een kat gebruikt nooit zeep. Wat betekent 
dit voor ons? Kun je nog wel veilig je kat knuffelen? 
Dit hoor je vanavond van dr. Boyd Berends! 
 
>Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
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