
Woensdag 1 april 
De archeologie van Nicaragua 
Dr. Alexander Geurds 
 
Ondanks de belangrijke ligging is Nicaragua een van 
de minder onderzochte en begrepen delen van de 
wereld in de archeologie. Alexander Geurds probeert 
dit gat in kennis al enkele jaren op te vullen met een 
grootschalig opgravingsproject in het gebied, dat zeer 
succesvol bleek: honderden prachtige beelden en 
talloze dorpen en monumenten kwamen uit de grond. 
Uit welke cultuur zijn deze afkomstig?  
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
 

Woensdag 8 april 
Afrikaanse literatuur in de 20e eeuw & EBEP 
Prof. Hennie van Coller 
 
Hennie van Coller is werkzaam aan de universiteit van 
die Vrystaat in Zuid-Afrika. Ons beeld van de 
wereldliteratuur is vaak overwegend westers 
georiënteerd, maar vanavond zal hij ons alles vertellen 
over belangrijke auteurs en prachtige literatuur uit 20e 
eeuws Zuid-Afrika. Je kunt natuurlijk niet heel april 
alleen maar paaseieren eten, dus is er deze maand 
weer EBEP, zodat je samen met andere Prometheanen 
iets gezonds binnenkrijgt!  
 
 > Geef je uiterlijk zondag 5 april op als (hulp)kok of 
eter door te mailen naar ebep@asvprometheus.nl.  
> Tijd en kosten van EBEP in overleg met de kok. 
> De lezing is vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Cassiopeia ging akkoord met het offer van haar 
arme dochter Andromeda met veel minder 

verdriet dan een moeder betaamt. De 
dorpsbewoners, die door hun grote angst voor 

de goden blind en genadeloos waren geworden, 
sleepten Andromeda mee naar de rotsige kust. 

Zij zelf onderging boos en ongelukkig, maar 
lijdzaam haar lot.  

Vrijdag 3 april 
Matthäus Passion 
 
Bachs Matthäus Passion is een van de meest intense 
muzikale documenten in de Westerse 
cultuurgeschiedenis. Met een keur aan solisten, 
Haagse koren en dirigent Philipp von Steinaecker 
zorgt het Residentie Orkest voor een unieke uitvoering 
in de Anton Philipszaal in Den Haag.  
 
> Geef je snel op door te mailen naar 
bach@asvprometheus.nl. Kosten: 5 euro.  
> We verzamelen om 18:00 uur op Leiden Centraal. 
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Zaterdag 11 april 
Paaseieren zoeken 
 
Op een gegeven moment breekt voor iedereen het 
ongelukkige jaar aan waarin je ouders geen paaseieren 
meer willen verstoppen. Mis je al jaren het genot van 
het zoeken naar kleine, kleurrijke, glimmende eitjes? 
Prometheus zal veel eitjes verstoppen in De Leidse 
Hout zodat je dit jeugdsentiment kunt herbeleven! 
 
> We verzamelen om 14:00 uur bij eetcafé De Leidse 
Hout (Houtlaan 100).  
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Dinsdag 7 april 
Informatieavond voor de Buitenlandreis & 
Afdingcursus 
 
Wat gaan we allemaal  doen in Istanbul, hoe laat moet 
je je wekker zetten en wat moet je absoluut niet 
vergeten? Kom voor alle cruciale informatie over de 
Buitenlandreis naar Istanbul naar de informatieavond. 
Na de informatieavond is er een kleine afdingcursus 
die begint om 22:00 uur, ook voor leden die niet 
meegaan op reis! 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer.  
 
 

Donderdag 2 april 
Non-alcoholicaborrel 
 
Eens per jaar is het moment om stil te staan bij hen die 
niet zoveel hebben en te beseffen hoe goed wij het 
hebben: de Vastentijd van 40 dagen. Het idee is goed, 
maar het duurt wel wat lang. Daarom houdt 
Alcoholica op de laatste vastendag een non-
Alcoholicaborrel, zonder alcohol, maar met veel 
gezelligheid! 
 
> Vanaf 20.30 uur, locatie nog niet bekend. 
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Woensdag 29 april 
Thuisblijversactiviteit: gildeavond 
 
Heb je een leuke open activiteit of wil je je gilde weer 
wat meer onder de aandacht brengen? Vanavond kun 
je met je gilde een kleine activiteit organiseren waar 
leden kennis kunnen maken met het gilde, zoals 
tijdens  de gildeavond in de EL CID-week. 
 
> Vanaf 20:30 in Café de Keyzer. 
> Geef je activiteit uiterlijk dinsdag 28 april op! 
 
 
 
 
 

Woensdag 22 april 
Flitslezing wereldmythologie 
Dr. Hugo Koning 
 
Io, Loki en Andromeda… het zegt je wel iets, maar wie 
waren het ook alweer precies? In deze flitslezing zal 
Hugo Koning onze kennis over de wereldmythologie 
flink opfrissen! 
 
> Let op! Vanaf 20:30 uur in DOK2. 
> Deze lezing is extra lang,  
dus de borrel zal rond 22:30 uur  
beginnen.  

Dinsdag 21 april 
Open gildeactiviteit Schrijversgilde: 
Schrijfopdrachtje met als thema: muziek! 
 
We schrijven vanavond naar aanleiding van een aantal 
instrumentale muziekstukken. Misschien vind je dat 
er een bepaalde emotie bij de muziek hoort, of zie je al 
meteen een scène of locatie voor je... Benieuwd naar de 
precieze opdracht? Check onze Facebookgroep of kom 
langs bij deze activiteit! 
 
> Vanaf 20:00 uur bij Eva (Johan de Wittstraat 1B). 
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Zaterdag 25 april t/m maandag 4 mei 
Buitenlandreis naar Istanbul 
 
Eindelijk is het zo ver: Prometheus zal zich begeven 
naar het Nabije Oosten en de prachtige culturele 
rijkdommen van Istanbul bewonderen!  
 
> Alleen voor mensen die zich hebben opgegeven. 

Zondag 12 april 
Open gildeactiviteit Legendarisch Gilde: The Prince 
of Egypt 
 
In mei bespreekt het gilde verhalen uit het Oude 
Testament. Om daarvoor alvast een beetje in de 
stemming te komen, kijken we vandaag de 
animatiefilm The Prince of Egypt! Het plot: Mozes tegen 
Ramses. Benieuwd hoe dat afloopt (spoiler: Exodus)? 
Kijk met ons mee! 
 
 > Vanaf 20:00 uur bij Eva (Johan de Wittstraat 1B). 
 

Donderdag 16 april 
Gilde voor Historische films en uitjes: Turks 
Kostuumdrama 
 
Op 16 april organiseert het Gilde voor historische 
films en uitjes  in samenwerking met de 
buitenlandreiscommissie een filmavond. We zullen de 
prachtige film 'Magnificent century‘ bekijken, dat zich 
afspeelt in Turkije in de 16e eeuw. De activiteit staat 
ook open voor niet-gildeleden en is natuurlijk extra 
leuk voor deelnemers van de Buitenlandreis.  
 
> Vanaf 19:00 uur bij Sander Huls (Klikspaanweg 
14). 
> Geef je op bij Sander Huls (sanderhuls@live.nl). 

Vrijdag 24 april 
Lasergamen met het Duivelsei 
 
Vanavond zal Prometheus de strijd aangaan met het 
Duivelsei wie er het meest heeft geleerd van 
videogames. Sluit je aan bij het Prometheaanse team 
voor een fantastisch avondje lasergamen! 
 
> We verzamelen om 17:00 uur bij de AKO op Leiden 
Centraal. 
> Geef je op via  
piewpiew@asvprometheus.nl. 

Woensdag 15 april 
BRC-Lezing 
 
Vanavond zal een spreker van de 
Buitenlandreiscommissie een lezing houden over de 
reisbestemming. Meer informatie volgt in de 
weekmail. 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
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