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Donderdag 3 maart 
Kunst met ViaKunst 

 
Vanavond zullen we vergezeld worden door onze 
Utrechtse zustervereniging terwijl we schilderen naar een 
voorbeeld van William Alexander, docent van Bob Ross. 
Om mee te kunnen schilderen kan je je tot 2 maart 
opgeven door een mailtje te sturen naar 
kunstmetviakunst@asvprometheus.nl.  

 
> Vanaf 20.00 uur in Lipsius 227 
> De borrel zal vanaf ongeveer 22.00 uur plaatsvinden 
in Café De Keyzer 

Woensdag 9 maart 
Tolkien, Spiritualiteit en Jediïsme 
Dr. M.A. Davidsen 

 
Markus Altena Davidsen is Universitair Docent 
Godsdienstsociologie bij Universiteit Leiden. Hij zal ons 
vertellen over de nieuwste religieuze trend: de opkomst 
van religieuze bewegingen die gebaseerd zijn op fictie.  
Hij zal hierbij ingaan op de algemene ontwikkeling van 
op fictie gebaseerde religies en twee voorbeelden dieper 
uitwerken: Tolkien spiritualiteit en Jediïsme.  
 
> Vanaf 20.30 uur  
> Let op! In de Café De Vergulde Kruik  

Woensdag 16 maart 
Eten bij een Prometheaan of Panopliet 

 
Voor de lezing die in samenwerking met 
studentenvereniging Panoplia is georganiseerd, zal er 
heerlijk gegeten kunnen worden! Deze maand vindt Eten 
bij een Prometheaan of Panopliet plaats in de derde week 
van de maand! Wil jij eter, hulpkok of kok zijn: stuur dan 
uiterlijk 14 maart een mailtje naar 
etenbijeenprometheaanofpanopliet@asvprometheus.nl 

 
> Precieze tijden en kosten in overleg met de kok 

Woensdag 16 maart 
Lezing met Panoplia:  
De Russische beer: een Misha of een macho? 
Dr. J.H.C. Kern 
 
Henk Kern is verbonden aan de opleidingen 
Geschiedenis en Russische Studies van de Universiteit 
Leiden. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Denken 
over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote 
Hervormingen, 1861-1881. Dit boek vertelt hoe in Europa 
de Ruslandkunde als wetenschappelijke discipline 
ontstond op het kritieke moment dat Rusland zelf aan 
een door Europa geïnspireerd moderniseringsproces 
begon. Aan beide zijden van de grens ging een nieuwe 
wereld open. Vanavond zal Henk Kern vertellen over het 
geopolitieke optreden van hedendaags Rusland in een 
historisch perspectief. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Lipsius 003. 
> De borrel zal vanaf ongeveer 22.00 uur plaatsvinden 
in Café De Keyzer 

Woensdag 2 maart 
Tot het uiterste voor taal 
Dr. E.L. Stapert 
 
Het woord "Rusland" roept bij velen in eerste instantie 
beelden op van het Kremlin, de gouden koepels van 
Moskou en de Russische taal. Slechts weinigen kennen de 
enorme diversiteit aan etnische groepen, talen en culturen 
voorbij deze metropolen in het westen. 
Aan de hand van haar eigen ervaringen als linguïst bij de 
rendierherders op het Sybirische schiereiland Taimyr, in 
Oedmoertië en Jakoetië zal Eugenie Stapert een beeld 
schetsen van de culturele en etnografische rijkdom van 
Rusland, met bijzondere aandacht voor de positie van 
minderheidstalen in dit gebied. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 
> Na afloop van de lezing zal, rond 22.00 uur, de 
presentatie van Weekendje II plaatsvinden 

Na een maand vol spannende  
zeeavonturen arriveert Calypso  
weer veilig in de haven. Nehalennia  
staat haar al op te wachten. ‘Dankjewel!  
Het was een leuke maand Calypso, maar nu ga ik het roer 
weer overnemen. Zie ik je nog eens terug?’ 

Dinsdag 8 maart 
Galacommissie: Filmavond 
 
Een groep diverse mensen, van een Russische prinses tot 
een Griekse verloskundige, reist mee aan boord de 
Oriënt-Express. Allemaal zijn ze op weg van Istanbul 
naar Calais. Een van hen zal echter nooit aankomen. Met 
een moordenaar in de trein moet Poirot zelfs tijdens zijn 
vakantie werken. Zou het hem lukken om de dader te 
vinden? Kom kijken hoe dit afloopt… 
 
> Vanaf 20.00 uur in Lipsius 227 

Vrijdag 18 maart 
Gilde Upstairs: Moordspel 
 
Upstairs organiseert een moordspel geheel in de sferen 
van Murder on the Orient Express. Ondervraag elkaar, 
speur naar aanwijzingen en check alibi’s, en misschien 
lukt het jou wel om de moordenaar te ontmaskeren! 
 
> Vanaf 20.30 uur op Deltaweg 1266 
> Geef je uiterlijk 14 maart op bij Bastiaan, Schelte of 
Charlotte 
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Vrijdag 25 maart 
Paaseitjes zoeken 

 
In de Leidse Hout betekent het voorjaar niet voor enkel 
de vogels dat het broedtijd is. Ook dit jaar heeft de 
paashaas lentekriebels gekregen en heeft hij de hele 
Leidse Hout ondergechocolade-eierlegd! Finders Keepers, 
kom ze ook zoeken! 
 
> Om 15.00 uur verzamelen voor Café De Keyzer 

Zaterdag 19 maart 
Gala: Oriënt Express 
 
Pak gauw je koffers met dansschoenen en stap aan boord 
voor een luxueuze reis met de Oriënt Express. De reis zal 
ons van Parijs, via Wenen, naar het verre Istanbul 
brengen. Vanaf heden kun je jezelf aanmelden voor het 
diner in de restauratiewagon. Haal je ticket dus nu op bij 
het loket! 
 
> Het galadiner zal om 19:00 uur plaatsvinden in het 
Best Western Hotel. (Lange Mare 43, Leiden) 
> Het gala begint om 21:00 uur in het Best Western 
Hotel (Lange Mare 43, Leiden) 
> Geef je op voor zowel het gala (kosten: €12,50) als het 
diner (€24,50) bij de commissie!  
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Steven Assenberg 
Praeses 
Buitenruststraat 4 
2313ZK Leiden 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Zaterdag 26 maart 
Vrienden- en Reünistendag: Krakers en High Tea 
Dr. B.S. van der Steen 
   
Sinds de jaren '60 bestaat het fenomeen 'kraken' waarbij 
mensen zonder toestemming in onbewoonde panden 
trekken. Bart van der Steen is docent geschiedenis aan 
Universiteit Leiden en zal vertellen over zijn onderzoek 
naar dit fenomeen. Ook Vrienden, Reünisten en ouders 
zijn bij deze lezing van harte uitgenodigd! 
Na afloop van deze lezing, rond 16.00 uur, zal er een high 
tea plaatsvinden. 
 
> Vanaf 15.00 uur in de Spectrumzaal van het Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
> Wil jij ook iets maken voor de high tea? Mail naar 
ooknietprometheanenwillenthee@asvprometheus.nl 

Gerard Spaans 
Quaestor 
Flanorpad 7C 
2333AS Leiden 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
Hildebrandpad 502 
2333DC Leiden 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
Thorbeckehof 47a 
2343DN Oegstgeest 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Woensdag 23 maart 
Biodiversiteit in de stad:  
Leer het Leidse landschap lezen 
Dr. M. Roos 
 
Leiden en haar omgeving zijn door de jaren heen flink 
veranderd. Toch zijn nog steeds kenmerken van de 
oorspronkelijke natuur terug te zien. De stad wordt 
echter wel een steeds belangrijker nieuw ecosysteem. 
Marco Roos zal deze woensdag langskomen bij 
Prometheus om ons alles te vertellen over de 
biodiversiteit van Leiden en haar omgeving.  

 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer Galacommissie: Danscursussen 

Ook dit jaar organiseert de galacommissie in voorbereiding op 
het jaarlijkse Prometheusgala een serie danscursussen. Heb je 
nog nooit eerder de Engelse wals, quickstep en rumba gedanst? 
Meld je dan voor de beginnerscursus. Heb je al danservaring en 
wil je voor het gala nog even oefenen en misschien zelfs wat 
nieuws leren? Dan is de gevorderdencursus geschikt voor jou. 
Op het gala zal veel gestijldanst worden, dus mis deze kans niet! 
 
Opgeven voor één van beide cursussen kan door te mailen naar: 
galaprometheus@gmail.com 
 
Donderdag 3 maart  
18:00 tot 19:15 uur: beginners 
19:15 tot 20:00 uur: gevorderden 
Spectrumzaal, Plexus (Kaiserstraat 25, Leiden) 
 
Zaterdag 5 maart 
12:00 tot 14:00 uur: beginners 
14:00 tot 16:00 uur: gevorderden 
Spectrumzaal, Plexus (Kaiserstraat 25, Leiden) 
 
Donderdag 10 maart (Alleen voor beginners!) 
21:00 uur (klokke!)  
Universitair Sportcentrum (Einsteinweg 6, Leiden) 
 
Zaterdag 12 maart 
12:00 tot 14:00 uur: beginners 
14:00 tot 16:00 uur: gevorderden  
Spectrumzaal, Plexus (Kaiserstraat 25, Leiden) 
 
Donderdag 17 maart (Alleen voor gevorderden!) 
21:00 uur (klokke!)  
Universitair Sportcentrum (Einsteinweg 6, Leiden) 

Woensdag 30 maart 
Lezen in de zeventiende eeuw 
Prof. Dr. P.G. Hoftijzer 
 
Wat beoogt boekwetenschap en hoe kun je dat toepassen 
op onderzoek naar de vroegmoderne boekcultuur? 
Vanavond vertelt Professor Hoftijzer ons over de 
boekwetenschap en lezen in de zeventiende eeuw. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Vergulde Kruik 
> Na afloop, rond 22.15 uur, zal de Almanakcommissie 
de almanak presenteren en signeren. 

Dinsdag 29 maart 
Powerpointshuffle 
 
Verwarrende informatie, interessante verhalen en 
ingewikkelde PowerPoints. Deze avond zal in het teken 
staan van het presenteren van andermans presentatie. 
Geef je op via shufflediepowerpoint@asvprometheus.nl. 
  
> Vanaf 20.30 uur 
> De locatie wordt later bekend gemaakt 
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