
Programma  

Juni 2017 
 

Bestuur 

Yggdrasil 

Ook tijdens de laatste maand voor de 
zomervakantie is het weer tijd voor Eten-bij-een-
Prometheaan. Kom meer te weten over elkaars 
vakantieplannen onder het genot van een zomerse 
maaltijd. Meld je aan als kok, hulpkok of eter. 
 
> Opgeven kan door uiterlijk 12 juni te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 
> Tijden en kosten in overleg met de kok 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 

 

Woensdag 
14 juni

  

Zaterdag 10 juni gaat Willy  (de dagjescommissie) 
kanoën in de Biesbosch! Dit prachtige natuurgebied 
staat bekend om zijn ruige wilgenbossen, kleine 
kreekjes en natuurlijk bevers! 
  
>Verzamelen om 9.15 uur aan de centrumzijde van 
Leiden Centraal (buiten de poortjes) 
> Let op: Alleen voor degenen die zich hebben 
opgegeven 
  
 

Kanoën in de Biesbosch 

Zaterdag 
10 juni

  

Dagjescommissie ‘Willy’ 

Het is alweer anderhalve maand geleden en de 
saudade is sterk. Het Eurovisie Songfestival heeft 
ons een ontroerend stukje Portugal gegeven, maar 
we verlangen nog altijd naar meer! Deze avond zal 
gevuld zijn met prachtige foto's en al onze 
herinneringen aan de fantastische reis. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Buitenlandreisreünie 

Dinsdag 
13 juni 

Commissie ‘O Navegador’ 

Na de culinaire reis in mei is het nu de hoogste tijd 
om de sportende mens uit de historie beter te leren 
kennen tijdens onze eigen editie van de Olympische 
Spelen. De Prometheaanse vlam is al duizenden 
jaren onderweg en zal op deze heugelijke dag dan 
eindelijk ontstoken worden. Ga de strijd aan met je 
mede-Prometheanen op de verschillende sport-, 
spel-, quiz- én cultuuronderdelen! 
 
> Vanaf 11.00 uur in de Leidse Hout 
> Trek gemakkelijk zittende kleding aan en neem 
je eigen lunch mee 
> Geef je uiterlijk 1 juni op door te mailen 
naar lustrum@asvprometheus.nl 

Zaterdag 
3 juni 

Prometheaanse spelen 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Caro Verbeek is als kunsthistorica verbonden aan 
de VU Amsterdam. Daarnaast is ze 
museumconservator en heeft ze gewerkt voor het 
Stedelijk Museum, Museum de Lakenhal en het 
Rijksmuseum. In haar onderzoek probeert ze de 
geschiedenis van geuren te traceren en laat ze zien 
hoe geuren zichtbaar worden gemaakt in kunst, 
architectuur en design. Het belooft een bijzondere 
lezing te worden, waarbij ook onze eigen zintuigen 
aan het werk gezet worden. Caro Verbeek zal 
namelijk zelfs de geuren waar ze onderzoek naar 
doet meebrengen naar de lezing. 
 
> Vanaf 20.30 uur in het Lipsius (zaal 147) 
 

Geuren in de verleden tijd 
Caro Verbeek 

Woensdag 
7 juni 

Twee dagen lang kun je genieten van klassiek, jazz, 
pop, opera en volksmuziek op  de mooiste locaties 
van Leiden. Ook is er op vrijdagavond 2 juni nog 
het openingsconcert. Kijk voor meer informatie 
http://www.leidsehofjesconcerten.nl. 

4 t/m 5  
juni Leidse Hofjesconcerten 

Cultuurtip! 
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Wat is de zin van het leven? Wanneer hadden we 
stagflatie? Hoewel het onderwerp van de lezing nog 
geheim is, zul je vanavond zeker iets nieuws leren! 
 
Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Lezing 
Een mysterieuze genodigde 

Woensdag 
21 juni 

Bestuur Yggdrasil 
Kristian Bakker 
Assessor Extern 
extern@asvprometheus.nl 

Niels Rood 
Assessor Intern 
intern@asvprometheus.nl 

Bo Salomons 
Quaestor 
quaestor@asvprometheus.nl 

Sander Huls 
Ab-actis 
abactis@asvprometheus.nl 

Emmy Stevens 
Praeses 
praeses@asvprometheus.nl 

Vanavond zal het kandidaats f.t.-bestuur ingestemd 
worden tot f.t.-bestuur en zullen we de voortgang 
van de Cultuursociëteit bespreken.  
 
> Vanaf 19.30 uur (klokke!) in Café de Keyzer 

ALV 
Dinsdag 

27 juni 

Toneelgroep Efeze speelt Afdaling, een stuk waar 
de gang van zaken binnen een dictatuur 
opgehemeld wordt en het leven van een rebel 
misschien toch niet zo glorieus blijkt. Neem een 
kijkje in het leven van een rebelse dictator en de 
opkomst van een dictatoriale rebel en kom tot de 
conclusie dat sommige dingen niet altijd zijn wat 
het lijkt. Wie heeft er uiteindelijk de macht? 
 
> Imperium Theater (Oude Veste 33) 
> De zaal opent om 19.30 uur 
> Kaartjes kosten 5 euro (aan de deur 7,50) 
> Bestellen via efeze@asvprometheus.nl 
 

Afdaling 

19 &  
20 juni 

Toneelgroep Efeze 

Commissie 'Ceci n'est pas Magritte' neemt 
Prometheus mee op avontuur naar Brussel! Hier 
zullen wij genieten van alles wat deze stad te bieden 
heeft en een bezoek brengen aan de meest 
bijzondere plekken; van kunstpaleizen tot riolen. 
 
> Alleen voor diegene die zich hebben opgegeven 
 

Weekendje 2 

23 t/m 
 26 juni 

Weekendje 2 

Leiden kent een aantal prachtige musea, waaronder 
het Rijksmuseum voor Oudheden. Dit museum 
heeft, buiten een uitgebreide vaste collectie, ook 
wisselende tentoonstellingen. Maar hoe zet je zo'n 
tentoonstelling goed op? Hanneke Kik, werkzaam 
bij het RMO zal ons niet alleen komen vertellen wat 
een tentoonstelling succesvol maakt, maar ook hoe 
een museum achter de schermen functioneert. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Keyzer 

Achter de schermen bij het RMO 

Hanneke Kik 
Woensdag 

28 juni 

Achter de schoonheid van Monaco schuilt een 
duister geheim. Als de klok middernacht slaat, 
verandert de stad in het ‘Wakkerdam van het 
Zuiden’. Ben jij de onschuldige Grace Kelly of komt 
‘s nachts het monster in je naar boven? Ben jij de 
galante gemaskerde Casanova, of toch de 
afschrikwekkende 'Quasimodo' van Monaco?  
  
We zullen feestend het begin van de zomer ingaan. 
Van tevoren kan gedineerd worden bij De Hooykist, 
waarna we in de Hut van Ome Henne een 
spetterend feest zullen neerzetten.  
  
> Vanaf 18.30 uur einddiner in De Hooykist 
(Hooigracht 49), kosten vanaf 22,50 
> Feest start om 21.00 uur in de Hut van Ome 
Henne (Sint Aagtenstraat 28)  
> Dresscode: Maskers en Monsters  
 
 
 

Eindfeest 

Vrijdag 
30 juni 

Eindfeestcommissie 

Tijdens de natte aprilmaand kon de lunch in de 
Hortus helaas niet doorgaan. In juni wagen we een 
nieuwe poging. Kom heerlijk lunchen in een 
hopelijk zonnige Hortus en begin je weekend goed. 
 
> Vanaf 13.00 uur in de Hortus Botanicus 
> Voor de lunch wordt gezorgd; neem wel je eigen 
picknickkleed mee 
> Bij slecht weer zal de lunch niet doorgaan 
 

Lunchen in de Hortus 

 

Vrijdag 
16 juni

  

Een simpele vraag als ‘werkt dit geneesmiddel?’ 
wordt maar zelden definitief beantwoord. Medisch 
onderzoek kent meer onzekerheid dan we zouden 
willen. Dat hangt deels samen met het feit dat 
onderzoek doen moeilijk is, maar is ook terug te 
voeren op de complexe menselijke (biologische en 
psychologische) structuur. We zullen aan de hand 
van voorbeelden zien hoe je kunt nadenken over 
onderzoek; en misschien is er uiteindelijk geen 
alternatief voor goed blijven nadenken als waarheid 
niet een onbetwistbaar resultaat van onderzoek is. 
 
> Vanaf 20.30 uur in Café de Vergulde Kruik 

Over (on)waarheid in 
medisch onderzoek 
Olaf Dekkers 

Woensdag 
14 juni 
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