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Zaterdag 4 juni 
De Dagjescommissie presenteert: Wadlopen 
 
Prometheus gaat wadlopen! Meer informatie is te vinden 
in het mailtje dat is gestuurd naar de deelnemers. 
 
>  Let op! Alleen voor hen die zich hebben opgegeven 

Woensdag 1 juni 
J.S. Bach: actuele problemen bij de uitvoering van zijn 
muziek en de problemen met de uitvoering in zijn tijd 
Prof. dr. A.G.M. Koopman 
 
Als dirigent, organist en klavecinist heeft  
Ton Koopman samengewerkt met vele  
vooraanstaande orkesten. Als muzikant en 
muziekwetenschapper gespecialiseerd in  
barokmuziek richt hij zich erop de muziekwerken zo 
authentiek mogelijk uit te voeren. Zijn lezing zal gaan 
over die uitvoeringspraktijk, in het bijzonder over de 
problemen bij de uitvoering van de muziek van J. S. Bach 
 
> Let op! Vanaf 20.30 uur in zaal A144 (Lorentzzaal) van 
het Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25) 

Prometheus roept Nehalennia weer bij zich, na een 
maand vakantie in Afrika. Het zand zit nog in haar oren 
maar ze is helemaal uitgerust en heeft er weer zin in! 

Donderdag  9 juni 
Instemmings-ALV en pubquiz 
 
Het kandidaats-f.t.-bestuur zal worden voorgedragen 
voor een bestuursfunctie van het verenigingsjaar 2016-
2017 en zal vervolgens kunnen worden ingestemd als f.t.-
bestuur. Daarnaast zal ook de locatiekwestie naar voren 
komen. Na afloop van de ALV zal er een pubquiz 
plaatsvinden. 
 
> Let op! Vanaf 19.30 uur in Café De Keyzer 
> De pubquiz zal om 21.30 uur beginnen 

Woensdag 8 juni 
Traditional authorities  in Sub-Saharan Africa 
Dr. J.G. Erk 
 
Almost all African countries have various traditional 
authorities – most of them unrecognised by modern law – 
which have proven their resiliency throughout pre-
colonial, colonial, and post-colonial times. Dr. Erk’s 
researches the various forms of indigenous autonomy 
and conflict resolution at the local level in Africa. 
 
> Please mind that this lecture will take place at Galerie 
Café De Leidse Lente (Haagweg 4) at 20.30 o’clock 
> This lecture will be in English! 
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Vrijdag 10 juni 
Culturele StudentenVerenigingen Nederland 
presenteren: Het CSVN-evenement 
 
Wil jij je van je beste culturele kant laten zien? Vandaag 
zullen wij samen met onze zusterverenigingen een 
cultureel stadspel spelen in Leiden! Vervolgens zullen we 
gezamenlijk eten en een afsluitende borrel houden. 
 
> Vanaf 16.00 uur zal het stadsspel beginnen 
> Vanaf 18.30 uur zullen we samen eten; kosten 
hiervoor zullen €4,- bedragen 
> Wil je meedoen aan het stadsspel, het eten of allebei? 
Stuur dan een mailtje naar CSVN@asvprometheus.nl 
> Vanaf 20.30 uur zal de borrel beginnen in Café De 
Keyzer 

Dinsdag 14 juni 
Prometheaans Open Podium 
 
Prometheanen zijn van nature mensen met een unieke 
geest en grootse creativiteit. Ben jij benieuwd naar wat 
voor talent er binnen Prometheus rondzwerft, of wil je 
graag je eigen rondzwervende talent laten zien? Op 14 
juni zal wederom een Prometheaans Open Podium 
plaatsvinden, waar je kan optreden of kunt kijken! 
 
> Let op! Vanaf 19.00 uur in de Theaterzaal van het 
Leidse Volkshuis (Apothekersdijk 33a) 
> Meld je aan om een optreden te geven via 
PoP@asvprometheus.nl  

Woensdag 15 juni 
Over het opstarten van een eigen bedrijf 
Dhr. A. Verkooijen 
 
Anton is een leergierige ondernemer die al jong is  
begonnen. Eerst waren het handeltjes vanuit China en 
daarna nam hij een rol in binnen verschillende bedrijven. 
Nu focust hij zich vooral op zijn eigen bedrijf Soofos. Hij 
zal een interactieve lezing geven over het bedrijfsleven en 
het opstarten van een eigen bedrijf.  
 
> Let op! Vanaf 20.30 uur in Galerie Café De Leidse 
Lente (Haagweg 4) 

Woensdag 8  juni 
Eten bij een Prometheaan 
 
Geef je ook deze maand weer op tot uiterlijk 6 juni via 
zomerhapjes@asvprometheus.nl als hulpkok, kok of eter 
voor eten bij een Prometheaan! 
 
>  Kosten en tijd in overleg met de kok! 
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Zaterdag 18 juni 
Wie Is De Mol – Duivelsei/Prometheus-Editie 
 
Zit jij ook altijd klaar met een schrijfblokje en theorieën 
over wie de mol is in het programma Wie Is De Mol? Ben 
jij een Molloot, fan of houd je gewoon van spannende 
opdrachten? Op zaterdag 18 juni organiseren Duivelsei 
en Prometheus een echte Wie Is De Mol?-dag! De  dag zal 
vanaf 10.00 uur tot ongeveer 17.30 uur duren. Doe ook 
mee en ontrafel wie in jouw groep de mol is!  
 
> Opgeven kan tot uiterlijk 10 juni via 
ikbenookeenmolloot@asvprometheus.nl  
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Steven Assenberg 
Praeses 
06-21488150 
praeses@asvprometheus.nl 

Sanne Wortman 
Ab-actis 
06-23583208 
abactis@asvprometheus.nl 

Woensdag 29 juni 
Over het maakproces van Theater 
Mw. A. van Wijk en Mw. C. De Feijter 
 
Annelies van Wijk en Caro De Feijter zijn afgestudeerd 
aan de Hogeschool van de Kunsten te Utrecht in de 
studie Theatermaken. Hiervoor hebben ze beiden een 
eindvoorstelling gemaakt, maar zijn ze allebei heel 
anders te werk gegaan. Ze zullen vertellen over hun 
maakproces en er kan wat toneelspel aan te pas komen.  
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Vergulde Kruik 

Gerard Spaans 
Quaestor 
06-48645216 
quaestor@asvprometheus.nl 

Bastiaan van Ganzen 
Assessor Intern 
06-37194268 
intern@asvprometheus.nl 

Vera Verkooijen 
Assessor Extern 
06-33865471 
extern@asvprometheus.nl 

Dinsdag 21 juni 
Estheticaborrel: Vakantieherinneringen 
 
Weet jij het nog? Hoe papa de zee in liep en zijn bril 
verloor? Hoe  mama gilde omdat de auto toch echt te 
dicht bij de rand van de afgrond kwam? Hoe je samen 
met jouw broertjes en zusjes die steile klif afklom? Of heb 
je een andere herinnering die je graag zou willen delen? 
Neem een aandenken of foto van een 
vakantieherinnering mee en raad wie bij welke 
herinnering hoort bij deze estheticaborrel! 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer 

Dinsdag 28 en donderdag 30 juni 
Toneelgroep Efeze presenteert: Onderbreking 
 
Peter is dood.  
Zijn uiteengevallen vriendengroep  
komt weer bij elkaar op zijn begrafenis.  
Maar ja, Peter is dood.  
 
> Vanaf 20.00 uur in het Imperium Theater  
(Oude Vest 33e)  
> Kaartjes kosten €4,- in de voorverkoop en €5,- aan de 
deur. Ze zijn te bestellen via 
toneelgildeprometheus@gmail.com of door René of 
Vera aan te spreken. 

Vrijdag 8 juli 
Eindfeest 
 
Kom je ook als een mot op de lamp af? Glow jij in de dark? 
Lichtgevoelig? Ben je een appel of toch meer een peertje?  
 
Als de zon onder gaat zal Cronesteyn florissant en fluorescent 
oplichten! Vanaf negen uur kan je naar onze FRET-party komen 
en je innerlijke nachtdier los laten gaan! Wie graag wil komen 
dineren (bij kaarslicht) is om zes uur al welkom. 
 
> Vanaf 21.00 uur in Brasserie Cronesteyn (Vlietweg 2, Leiden) 
> €3,- voor een kaartje in de voorverkoop, €10,- aan de deur 
> Vanaf 18.00 uur voor het einddiner: kosten €25,-  
> Er is blacklight op het feest aanwezig! Doe er je voordeel 
mee! 

Oproep: Zomerprogramma 
 
In de  maanden juli en augustus zal het bestuur weinig 
organiseren, maar is er een gelegenheid voor jou of jouw gilde 
om de organisatie van een activiteit op je te nemen! Heb jij iets 
leuks dat jij in de zomer wilt doen en wil je Prometheanen laten 
deelnemen, stuur dan een korte tekst met de specificaties naar 
zonzeestrand@asvprometheus.nl, dan komt het op het 
zomerprogramma! 

Woensdag 22 juni 
Wiskundige geschiedenis 
Drs. J.L.A.H. Daems 
 
Hoe rekenden de Babyloniërs en de Egyptenaren? Hoe 
losten de Arabieren kwadratische vergelijkingen op?  
De wiskunde is een menselijke activiteit met een lange en 
interessante geschiedenis, waarin goed te zien is hoe 
praktische noodzaak en allerlei culturele omstandigheden 
de ontwikkelingen beïnvloed hebben. In deze lezing licht 
Jeanine Daems een tipje van de sluier op. Je wordt ook 
zelf aan het denken gezet, maar wees niet bang: de 
inhoud is toegankelijk voor iedereen met de basiskennis 
van de middelbare school. Het is handig als je pen en 
papier en eventueel een rekenmachine meeneemt. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Vergulde Kruik 

Donderdag 23 juni 
Buitenlandreis-Reünie 
 
Heb je stiekem heimwee naar Praag en al je 
medereizigers, of ben je niet meegeweest en wil je weten 
hoe het er op buitenlandreis aan toe gaat? Voor alle 
reizigers: neem ook vooral je leukste foto's mee om Praag 
nog een keer met z'n allen te kunnen herbeleven! #zinin 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer  

Vrijdag 17 juni 
Gilde Alcoholica: Borrel 
 
Ook deze maand is er weer een Alcoholicaborrel. Dus 
neem wat lekkers mee en kom het gezellig maken. 
Locatie wordt later bekend gemaakt. 
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