
Dinsdag 3 maart 
Bob-Rossen 
 
Voel je je soms een nietsnut als je door een museum 
loopt en allerlei prachtige schilderijen ziet? Met de 
techniek van Bob Ross, bekend van zijn rustgevende 
televisieschilderprogramma, kan iedereen een 
kunstenaar worden. Vanavond zullen we, onder 
begeleiding van één van zijn afleveringen, 
kunstwerken maken.  
 
> Vanaf 20:00 uur in Lipsius 147. 
> Geef je uiterlijk 1 maart op door te mailen naar 
talent@asvprometheus.nl.  

Woensdag 11 maart 
De toekomst van het pensioenstelsel & EBEP 
Ywe de Jong 
 
De laatste jaren zijn er veranderingen geweest omtrent 
de pensioenen. Toch gaan veel mensen nog uit van een 
pensioen dat 70% zal bedragen van hun 
laatstverdiende loon. Ywe de Jong, hoofd pensioenen 
bij Achmea, zal ons alles vertellen over de recente 
veranderingen in de regelgeving, middenloon en 
eindloon. Het lijkt misschien ver weg, maar juist voor 
jongeren hebben de veranderingen grote gevolgen.  
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
> Voor de lezing is er weer Eten-bij-een-
Prometheaan! Geef je op als (hulp)kok of eter door te 
mailen naar ebep@asvprometheus.nl.  

Wat konden de Ethiopiërs nog doen om het land 
te redden nu ze het gruwelijke zeemonster zagen 

naderen? Aan de wrok van Poseidon ontkomt 
niemand. Daarom besloten de zieners van het 

land dat er een groot offer gebracht moest 
worden om de woede van de goden te temperen. 

Cassiopeia moest, om te boeten voor haar 
overmoed en arrogantie, het grootst mogelijke 

offer brengen: haar dochter Andromeda.  

Woensdag 4 maart 
Antieke documenten in de Gallische taal: van seks-
sms’jes tot huwelijkscontracten 
Peter Alexander Kerkhof MA 
 
Het Gallisch is een uitgestorven Keltische taal waar 
maar weinig over bekend is. Toch probeert de 
vergelijkende Taalwetenschap met geringe middelen 
meer te weten te komen over de Gallische taal en 
cultuur. Hoe gaat dat in zijn werk en wat voor 
middelen zijn dat zoal? Daar horen we vanavond alles 
over van P.A. Kerkhof! 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
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Vrijdag 13 maart 
Uitje met Particolarte: FOAM  
 
We zullen samen met Particolarte, de culturele 
studentenvereniging van Amsterdam, naar het 
Fotografiemuseum Amsterdam, Foam, waar  een 
bijzondere tentoonstelling is met foto’s van de 
Nederlandse  regentenfamilie Van Loon.  
 
> Geef je uiterlijk 9 maart op door te mailen naar 
foam@asvprometheus.nl.  
> We verzamelen om 17 uur op Leiden Centraal. 
> Kosten: 7,50 euro (gratis voor 
museumkaarthouders).  
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7, 14 en 20 maart 
Danscursussen voor het Gala 
 
Dit jaar organiseert de galacommissie weer een aantal 
danscursussen zodat iedereen goed voor de dag kan 
komen bij het gala. Heb je geen idee hoe je een 
Chachaha, Engelse wals of Tango danst of wil je dit 
nog even herhalen? Mis dan niet je kans om dit te 
leren bij de cursus, want op het gala zal er veel 
gestijldanst worden! 
 
> Zaterdag 7 en zaterdag 14 maart van 15:00 tot 17:00 
uur in de Spectrumzaal in Plexus. 
> Vrijdag 20 maart van 20:00 tot 22:00 uur in de 
Spectrumzaal. 
 
 

Woensdag 4 maart 
Presentatie van de almanak! 
 
Na de lezing zal de almanakcommissie het thema van 
de almanak presenteren en de almanak uitreiken aan 
iedereen die hem heeft besteld! 
 
>Vanaf 22:15 uur in Café de Keyzer. 
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Zaterdag 28 maart 
Vrienden- en Reünistendag 
 
Ieder jaar is er een Vrienden- en Reünistendag waarop 
vrienden, oud leden en leden van Prometheus samen 
kunnen genieten van een high tea. Voor de high tea zal 
er ook nog een stadwandeling plaatsvinden! 
 
> Verzamelen voor de wandeling vanaf  14:15uur 
voor de Ekklesia (Rapenburg 100). 
> Wil of kun je niet mee wandelen? Kom dan vanaf 
14:30 naar de high tea in de Ekklesia. 
> Wil jij graag bakken voor de high tea? Mail dan 
naar heelprometheusbakt@asvprometheus.nl! 
Kosten hiervoor worden vergoed, mits je het 
bonnetje bewaart! 
> Geef jezelf en je ouders op door een mailtje te 
sturen naar vriendendag@asvprometheus.nl.  
 
 
 

Woensdag 18 maart 
Synagoge in Galilea en het vroege Christendom 
Prof. dr. Jürgen Zangenberg 
 
Jürgen Zangenberg is archeoloog en oudheidkundige 
en houdt zich bezig met het vroege Christendom. Op 
basis van teksten en archeologische vondsten zal hij 
ons meer vertellen over hoe de samenleving en het 
geloof van de eerste christenen eruit zagen.  
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Dinsdag 31 maart 
Open Podium met CM 
 
Kun jij prachtig pianospelen, zingen of heb je een 
ander talent, maar zien je medeprometheanen hier 
veel te weinig van? Vanavond is je kans om ze 
versteld te doen staan! Bij het Open Podium, in 
samenwerking met Collegium Musicum, mag 
iedereen die dat wil een act opvoeren.  Voor wie liever 
niet op het podium staat is er een avond vol prachtige 
muziek en bijzondere opvoeringen.  
 
> Vanaf 20:00 uur in de zaal bij Emile van Leenen 
(Lammermarkt 59). 
> Geef het uiterlijk 24 maart door als je iets wilt 
opvoeren door een mailtje te sturen naar 
openpodium@asvprometheus.nl. 
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Woensdag 25 maart 
Infectieziekten: een groot gevaar? 
Prof. dr. Jaap van Dissel 
 
Jaap van Dissel is werkzaam bij het RIVM en 
gespecialiseerd in infectieziekten. Infectieziekten, zoals 
ebola, komen soms onverwachts op grote schaal op en 
veroorzaken veel slachtoffers. Wat kan de 
gezondheidszorg doen tegen ernstige onverwachte 
infectieziekten? 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Dinsdag 17 maart 
Galafilm 
 
Ter ere van het jaarlijkse gala kijken we een film in het 
thema ‘Twintigduizend mijlen onder de zee’, namelijk 
‘20000 miles under the sea’! De perfecte manier om 
vast in de stemming te komen voor het gala! 
 
> Vanaf 20:00 uur in Lipsius zaal 130.  

Dinsdag 24 maart 
Lezing met TWIST: Spokanië 
Rolandt Tweehuysen 
 
Spokanië heeft geregistreerde telefoonnummers, 
buslijnen, een postbedrijf en een taal die uitgebreider 
is beschreven dan welke echte taal dan ook. Vanavond 
zal Rolandt Tweehuysen alles vertellen over zijn 
levenswerk ‘Spokanië’. 
 
> Vanaf 20:30 uur in het Lipsius 227. 

Zaterdag 21 maart 
Het Prometheusgala: twintigduizend mijlen onder 
de zee 
 
Het gala van dit jaar zal op een zeer bijzondere plek 
plaatsvinden… De commissie  Kapitein Nemo zal ons 
meenemen naar de mysterieuze diepten van de zee. 
Trek je mooiste maritieme gala-outfit aan voor deze 
spetterende avond! 
 
> Het diner zal om 19:00 uur plaatsvinden in 
restaurant ‘t Crabbetje.  
> Het gala begint om 21:00 uur in de sociëteit van 
Quintus (Boommarkt 5A). 
> Geef je op voor zowel het gala (8 euro) als het diner 
(25 euro) bij de commissie!  
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