
Woensdag 6 mei 
Johan Huizinga: cultuur als spel 
Prof. dr. Léon Hanssen 
 
De Nederlandse historicus Johan 
Huizinga bekeek de westerse 
cultuurgeschiedenis sub specie 
ludi, vanuit het perspectief van 
het spel. Volgens Huizinga 
komt alle cultuur voort uit spel en is de mens 
ten diepste een spelend wezen. Huizingakenner 
Léon Hanssen zal ons inwijden in de 
geschiedenis en de betekenis van het concept 
homo ludens.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer. 

Dinsdag 12 mei 
Symposium 
 
Om tot spelen te komen heeft zelfs de homo 
ludens inspiratie nodig. Maar hoe raak je 
geïnspireerd en waardoor? Vanavond zullen 
verschillende Prometheanen hun licht laten 
schijnen over het thema inspiratie. Tijdens de 
borrel zal er gelegenheid zijn verder te praten 
met de sprekers en te vertellen waardoor jíj je 
laat inspireren.  
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Woensdag 13 mei 
Reünistenlezing: modern theater 
Dr. Rob van der Zalm 
 
In deze speelse maand kan het toneel natuurlijk 
niet ontbreken. De Amsterdamse 
theaterwetenschapper Rob van der Zalm zal de 
homo ludens vanuit theaterperspectief 
belichten. Ook zijn vanavond de Reünisten 
gezellig in ons spel betrokken. Daarnaast is er 
deze week weer EBEP! 

> Geef je uiterlijk zondag 10 mei op als 
   (hulp)kok of eter door te mailen naar 
   etenbijmei@asvprometheus.nl. 
> Tijd en kosten in overleg met de kok.  
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer. 
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Wil je ook met je gilde op het maandprogramma? 

Stuur dan voor 23 mei een stukje naar bestuur@asvprometheus.nl 

Prometheus 
Programma 
Mei 2015 – Homo Ludens 

'Wij spelen, en weten, dat wij spelen, dus wij zijn meer dan enkel redelijke wezens, want spel is onredelijk.' Wanneer 
is de mens meer zichzelf, volstrekt vrij en vrolijk, dan in het spel? Deze themamaand zullen wij ons overgeven aan 
het spel en ons onderdompelen in verbeelding, inspiratie, wijsbegeerte, sport en creativiteit. Ontdek tijdens deze 
speelse maand je ware zelf: ook jij bent een homo ludens!  

Vrijdag 8 mei 
Moeilijkeboekengilde: buitenlandreisboek 
 
Vanavond bespreken we Ik heet Karmozijn, het 
romantische en filosofische boek van Orhan 
Pamuk dat zich afspeelt in 16 e-eeuws Istanbul. 
Buitenlandreizigers en ‘thuisblijvers’ zijn 
allemaal van harte welkom! 
 
 
> Vanaf 20.30 uur. 
>  De locatie wordt nog bekend gemaakt.   



Dinsdag 26 mei 
Lachworkshop 
 
Lachtherapie is een oude 
vorm van meditatie uit 
India, maar is inmiddels ook ingeburgerd in 
onze maatschappij. Marieke van de Loo zal 
ons een lachworkshop geven die leerzaam en 
hilarisch tegelijk is. Er worden verschillende 
lach- en groepsoefeningen gedaan, en 
daarnaast vertelt zij veel over de positieve 
effecten van lachen. 
 
> Aanvang: 20.00 uur (klokke!). 
> De locatie wordt nog bekend gemaakt. 
 

Woensdag 27 mei 
Huizinga's overspel 
Prof. dr. Willem Eijsbouts 
 
Volgens Willem Eijsbouts 
overspeelt Johan Huizinga zijn 
hand als hij zich richt op het spel 
in zijn zuiverste vorm, op le jeu pour le jeu. 
Eijsbouts, jurist en schrijver van het boek ‘Een 
kleine filosofie van de bal’, zal ons daarom 
alles vertellen over de rol van spel in de 
politiek, rechtspraak en economie.   
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer. 
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Voorproefje juniprogramma 
 
Op vrijdag 5 juni gaat Prometheus naar 'Drie 
Zusters', een voorstelling van Anton 
Tsjechov, in de Koninklijke Schouwburg in 
Den Haag!  
 
> Kosten: €7,50 euro.  
> Geef je op door te mailen naar 
   driezusters@asvprometheus.nl. 
> We verzamelen om 19.15 uur op Leiden 
   Centraal. 

Woensdag 20 mei 
Creatieve wetenschap 
Dr. Maarten Lamers 
 
Hoe kun je wetenschap op een 
creatieve manier benaderen? 
En hoe kun je je resultaten vervolgens zo 
boeiend mogelijk presenteren? Daar weet 
‘creative researcher’ Maarten Lamers alles 
vanaf. Wie weet wil je na zijn lezing enkel nog 
computerspelletjes spelen tegen insecten! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer. 

Vrijdag 22 mei 
Uitje: trampolinespringen 
 
Zoals sport het lichaam gezond houdt, houdt 
spelen de geest gezond. Spelen is een serieuze 
zaak! Echter: ‘om waarlijk te spelen moet de 
mensch, zoolang hij speelt, weer kind zijn.’ 
Daarom zullen we vanavond in een voormalige 
Haagse kerk de trampolines betreden om te 
springen in stijl.  
 
> Geef je uiterlijk 7 mei op door te mailen 
   naar kijkikvlieg@asvprometheus.nl. 
> Om 19.00 uur verzamelen bij de AKO op 
   Leiden Centraal. 
> Kosten: €6,50. 

Zondag 17 mei 
Homo Universalisgilde 
 
Zondagmiddag 17 mei zal het Homo 
Universalisgilde een bezoekje brengen aan de 
begraafplaats van de Groene Kerk in Oegstgeest 
waar veel dichters, kunstenaars en schrijvers 
begraven zijn, onder wie Johan Huizinga. 
Eventueel zullen we in de buurt nog een 
wandeling maken.    
 
> We verzamelen om 14.00 uur op het plein 
   voor Leiden Centraal om naar Oegstgeest te 
   fietsen. 
> Aanmelden kan door te mailen naar 
   marionpragt@hotmail.com. 


