
Woensdag 3 juni  
De vele talen van de Marokkaanse Nederlander 
Dr. Maarten Kossmann 
 
Marokkaanse mensen die in Nederland komen wonen  
spreken, anders dan wij vaak denken, allerlei 
verschillende berbertalen. Deze talen hebben een rijke 
geschiedenis en vertonen allerlei interessante 
verwantschappen. Vanavond zullen we meer leren 
over de berber-taalfamilie en hoe deze zich 
manifesteert in Nederland. 
 
> Vanaf 20:30 uur in DOK2. 
 

Donderdag 11 juni 
Buitenlandreisreünie 
 
Heb je alweer heimwee naar het prachtige Istanbul, of 
was je niet mee op reis en ben je benieuwd naar wat de 
reizigers allemaal hebben gedaan en gezien? Kom dan 
kijken naar alle presentaties over de buitenlandreis 
naar Istanbul. 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

De dorpsbewoners, die Andromeda met zich 
meedroegen, kwamen aan bij de rots waar ze aan het 
zeemonster geofferd zou worden. Ze ketenden haar 

vast met stevige boeien en lieten haar alleen achter aan 
de kust van de vruchteloze zee. En Andromeda sprak 

tot zichzelf: “Waarom moet ik dit vreselijke lot 
ondergaan, dat werkelijk mijn vervloekte moeder 
toekomt? Kennen de gelukkige bewoners van de 
Olympus geen medelijden en rechtvaardigheid?” 

Woensdag 10 juni 
Eten-bij-een-Prometheaan met ViaKunst 
 
Vanavond zal ViaKunst langskomen bij de lezing van 
Erik Scherder en daarom ook meedoen met EbeP! 
Kook  dus vanavond iets lekkers voor Prometheanen 
én ViaKunsters. 
 
> Geef je op als eter of (hulp)kok door te mailen naar 
ebep@asvprometheus.nl. 
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Woensdag 10 juni 
Goede gewoonten voor de hersenen 
Prof. dr. Erik Scherder 
 
Erik Scherder is verbonden aan de VU als hoogleraar 
klinische neuropsychologie en tegenwoordig ook te 
zien bij de Universiteit van Nederland. Mis niet je 
kans om één van zijn beroemde colleges in het echt 
mee te maken en meer te leren over de invloed van 
alledaagse zaken, zoals vla eten, op onze hersenen.  
 
> Let op! Vanaf 20:30 uur in Lipsius 005.  
> Vanaf 22:15 uur borrel in Café de Keyzer. 
 
 

Vrijdag 5 juni  
Theatervoorstelling: Tsjechov’s Drie Zusters 
 
De Drie Zusters past in de serie van grote werken uit 
de klassieke toneelliteratuur, die Theu Boermans heeft 
geregisseerd bij het Nationale Toneel. De zusters en 
hun bewonderaars dromen van een zinvol leven vol 
passionele liefde en volmaakt geluk. Maar ze lijken 
blind voor de dreigende veranderingen die in de lucht 
hangen. Kunnen of willen ze hun leven niet in eigen 
hand nemen? 
 
> Kosten: 7,50 euro. 
> Meld je aan via driezusters@asvprometheus.nl.  
 
 
 
 
 

Zaterdag 13 juni 
Boerengolf 
 
Tussen de tentamens en deadlines door kun je soms 
behoefte krijgen aan wat vredige rust en natuur. 
Daarom zal Prometheus terugkeren naar de Hollandse 
roots en tussen de koeien op het weiland boerengolf 
spelen. 
 
> Geef je op via weiland@asvprometheus.nl. 
> Kosten: 10 euro. 
 
 

Dinsdag 2 en donderdag 4 juni 
Efeze presenteert: Tweestrijd 
 
Tweestrijd is een stuk over prille liefde en stekende 
jaloezie. Sophie en Mark zijn gelukkig tot het moment 
dat de ex van Sophie, Erik, komt opdagen. Mark wordt 
jaloers en vervolgens langzaam uiteengetrokken door 
de verschillende perspectieven van zijn Hoofd en zijn 
Hart. 
 
> Vanaf  19:00 uur op de Hogeschool Leiden 
(Zernikedreef 11).  
> Kaartjes kosten 4 euro in voorverkoop en 5 euro 
aan de deur. Bestel een kaartje via 
toneelgildeprometheus@gmail.com.  
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Vrijdag 26 t/m maandag 29 juni 
Weekendje II naar Luik 
 
Eind juni zal het eerste vierdaagse weekendje van 
Prometheus plaatsvinden! In de prachtige Belgische 
stad Luik zullen we niet alleen onze letterlijke honger 
stillen met Luikse wafels, maar ook nog eens onze 
culturele honger met bezoekjes aan interessante musea 
en de bekende Luikse markt. 
  
> Alleen voor mensen die zich hebben opgegeven. 
 

Woensdag 24 juni 
Haaien! 3D technieken in onderzoek en 
wetenschappelijke collecties 
Pepijn Kamminga MSc 
 
In 3D naar haaien kijken is niet alleen heel erg cool, 
maar blijkt ook nuttig voor de wetenschap. Pepijn 
Kamminga doet onderzoek naar de evolutie van 
verschillende soorten haaien en combineert daarbij 
verschillende bronnen om meer over deze prachtige 
dieren te weten te komen. 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 
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Oproep: zomerprogramma! 
 
In de zomer moet het bestuur een beetje bijkomen van 
de drukke organisatie gedurende het jaar, maar dat 
betekent niet dat er niets te doen is bij Prometheus! Het 
zomerprogramma in juli en augustus zal gevuld 
worden door activiteiten van de leden zelf. 
 
> Wil je met je gilde iets organiseren voor het 
zomerprogramma? Mail dan uiterlijk 21 juni een 
beschrijving van de activiteit met tijd en locatie naar 
zomer@asvprometheus.nl. 
 
 

Woensdag 17 juni 
Stereotypering in videogames 
Isabel Hoving 
 
Stereotypering kan leiden tot discriminatie van een 
bepaalde groep en is daarom een gevaarlijke, maar 
ogenschijnlijk noodzakelijke eigenschap van de mens. 
Isabel Hoving vroeg zich af: hebben trollen, elven en 
dwergen ook deze eigenschap, en hoe worden 
bepaalde rassen of groepen gestereotypeerd in games? 
Kunnen wij iets leren van werelden met zulke diverse 
groepen? 
 
> Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer. 

Dinsdag 23 juni 
Open Podium 
 
Bij het Open Podium met CM bleek dat Prometheus 
ontzettend veel verborgen talenten kent. Heb jij bij het 
vorige Open Podium jouw kunstje, lied of andere act 
nog niet kunnen vertonen? Grijp dan je kans bij het 
Prometheaans Open Podium! 
 
> Vanaf 20:00 uur in de Spectrumzaal. 
> Geef je act uiterlijk 21 juni door via 
spotlight@asvprometheus.nl. 

Woensdag 1 juli 
Einddiner en eindfeest 
 
Laat op woensdag 1 juli alle aardse zaken van het 
afgelopen collegejaar achter je, en kom naar het 
eindfeest met het thema 'space disco'! Vanaf 18:00 uur 
ben je welkom bij Sijthoff (Doezastraat 1), waar je voor 
de kosmisch lage prijs van 30 euro een 
driegangenmenu - inclusief drankjes - kunt nuttigen. 
Om 21:00 uur barst vervolgens het feest los in DOK2!  
 
> Mail vóór 23 juni eindfeest@asvprometheus.nl om 
je voor het diner op te geven.  
> Kaartjes kosten 2 euro (of 2,50 aan de deur) en zijn 
op woensdagavond verkrijgbaar bij commissieleden. 
> Mail ook vast je suggesties voor de playlist! 

Zaterdag 20 juni 
Bezoek aan museum Volkenkunde en etentje met 
Particolarte 
 
Hoewel Amsterdam beroemd is om haar prachtige 
musea, mogen we ook in Leiden trots zijn op alle 
prachtige dingen die hier in de stad te zien zijn. Om 
dit ook aan de leden van Particolarte te laten zien 
zullen we gezamenlijk een bezoek brengen aan 
museum Volkenkunde. 
 
> We verzamelen om 14:30 uur bij Museum 
Volkenkunde. 
> De toegang tot het museum is gratis! Het etentje 
kost rond de 10-15 euro. Geef je op voor het etentje 
door te mailen naar pizza@asvprometheus.nl.  
> Na het etentje zullen we een aantal Leidse kroegen 
bezoeken en eindigen in Café de Keyzer. 

Dinsdag 16 juni 
Symposium utopie met Catena 
 
Is de perfecte wereld een droom, soms de realiteit of 
een nachtmerrie? Ziet de utopie van Plato er anders uit 
dan utopie in hedendaagse films? Vanavond zullen 
sprekers uit verschillende vakgebieden een korte 
lezing houden over utopie.  
 
> Vanaf 19:30 uur in de Sociëteit van Catena. 
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