
A.S.V. Prometheus 

Spellenavond 
Vanaf 20:00 uur in Café de Keyzer.  
Op maandagavond zal Prometheus een spellenavond organiseren voor de deelnemers van de EL CID, en 
wel met het thema ‘Retro’. Spellen als Mario Kart, Super Smash Brothers en Risk zullen de ronde doen. Ook 
het beruchte Cards Against Humanity zal zijn opwachting maken. Tijdens de spellenavond kunnen de EL 
CID’ers de vereniging en haar leden beter leren kennen onder het genot van een potje landjepik of een 
gezellig racespel. Dé gelegenheid om goed kennis te maken met een nieuwe lichting Leidse studenten. 
Naderhand zal de avond zich voortzetten in een borrel.  
 
 

maandag 

Lezing: Tolkien en mythen 
Vanaf 20:30 uur in Café de Keyzer (N.B. voorrang voor EL CID’ers).  
Vanavond zal Hugo Koning een lezing verzorgen voor Prometheus over de rol die mythen spelen in de 
wereld van The Lord of the Rings en The Hobbit. Het werk van Tolkien staat namelijk vol met mythen en 
verhalen, zoveel dat een onvoorbereide lezer door de bomen het bos niet meer ziet. Hugo Koning zal ons 
hiermee helpen, ook door stil te staan bij een werk van Tolkien dat bij het grote publiek minder bekend is, 
de Silmarillion. Na de lezing zal er een gezellige borrel zijn.  
 

 
 
 

High Tea  
Vanaf 14:00 uur in Café de Keyzer.  
De Prometheus-High Tea, geliefd bij deelnemers van de EL CID, zal ook dit jaar weer een gezellige 
samenkomst zijn. Genietend van thee en zelfgebakken lekkernijen kunnen deelnemers in contact komen 
met wat onze vereniging nu zo speciaal maakt. Wil je ook een bijdrage leveren aan de high tea door zelf 
wat te bakken of te maken? Stuur dan een e-mail naar elcid@asvprometheus.nl of schiet één van de 
commissieleden aan. 
  

De Kleine Prometheus Cultuur Quiz 
Vanaf 20:00 uur in Café de Keyzer.  
Vanavond zullen EL CID’ers en Prometheanen hun kennis testen in meerdere rondes van een spannend 
spel van kennis en trivia; de Kleine Prometheus Cultuur Quiz! Ook dit jaar heeft de commissie weer een 
aaneenschakeling van uitdagende vragen voorbereid om iedereen tot het uiterste van zijn of haar mentale 
capaciteiten te brengen. Hét moment voor EL CID’ers en Prometheanen om samen te werken en dichter 
tot elkander te komen. Afsluitend is er een gezellige borrel! 

Gildeavond 
Vanaf 21:00 uur in Café de Keyzer.  
Allerlei gilden zullen zich op deze avond presenteren om de EL CID’ers een goed beeld te geven van wat 
er allemaal mogelijk is bij Prometheus. Het korte antwoord: alles! Om een zo goed mogelijk beeld te geven 
van alles wat er mogelijk is bij onze vereniging zal een breed scala aan gilden aanwezig zijn: e pluribus 
unum. De gildeavond wordt afgesloten met een gezellige borrel. 
 
 

Theatersport  
Vanaf 15:00 uur in Café de Keyzer.  
Vanmiddag zullen EL CID’ers en Prometheanen kunnen genieten van klassieke theatersport, en wel onder 
de bezielende begeleiding van onze eigen Vera en René. Zeggen zaken als ‘het inklap-spel’, ‘droomshow’ 
of ‘alleen vragen’ jou wel wat, of misschien juist wel helemaal niet, kom dan vooral! 
 

Lounge 
Vanaf 20:00 uur in Café de Keyzer.  
Zoals de traditie voorschrijft, zal er ‘s avonds een rustige lounge in De Keyzer zijn. Er is gelegenheid om 
de hopelijk geslaagde EL CID te vieren, het promoteam te bedanken en voor de nieuwe eerstejaars om 
kennis te maken met de ouderejaars. Wellicht zien we ook nog enkele oud-leden verschijnen. 
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EL CID-week 2015 
De EL CID-week: het moment waarop eerstejaars kennis kunnen maken 
met Prometheus. Help jij de EL CID-commissie deze week om het 
Prometheusgevoel over te brengen? 
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