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Yggdrasil

Zondag
2 juli

Museumgilde
Tropenmuseum Amsterdam

Het Museumgilde gaat deze zomer op bezoek bij
het Tropenmuseum in Amsterdam. Daar is nu de
tentoonstelling 'Rhythm & Roots' te zien. Deze
tentoonstelling neemt je mee op een muzikale reis
van jazz tot salsa en van hiphop tot rock-'n-roll.
Daarnaast zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien
over de Syrische stad Aleppo en over body art.
> Om 12.00 uur verzamelen bij de AKO op Leiden CS
> Kosten: 8 euro voor studenten en gratis met een
museumkaart

Maandag
3 juli

Onesiegilde

Lasergamen met het
Duivelsei

Na onze memorabele overwinning van een jaar
geleden is het nu de hoogste tijd om opnieuw de
degens te kruisen met Het Duivelsei. We zullen de
uitdaging aangaan om de Duivelseitjes wederom te
verslaan in een potje lasergamen.
> Verzamelen om 13.50 uur op Leiden CS
> Kosten: 15 euro voor twee rondjes lasergamen
> Geef je op door te mailen naar
lasergamen@asvprometheus.nl

Woensdag
5 juli

Kledingruilavond

Filmavond in Lisse

Knuffelzacht, knuffelvacht! Het onesiegilde
organiseert weer een knuffelbare filmavond!
Ditmaal in Lisse om onze Gerard een warm en zacht
hart toe te steken! De film wordt op de avond zelf
bepaald, maar er zal uit een kleine selectie te kiezen
zijn! (Meerdere stemmen gelden!) De dresscode is
natuurlijk Onesie, maar, mocht je geen onesie
hebben, dan ben je ook welkom!
> Vanaf 20.00 uur (Van Matenesselaan 33, Lisse )
> Neem wat te eten of te drinken mee!

Dinsdag
4 juli

Woensdag
5 juli

Tekengilde
Ontketen je innerlijke bosjesman

Ruisende blaadjes, het gekras van potloden op
papier, een kabbelend beekje... Tekenen in de
natuur schijnt erg leuk te zijn. En nog leuker.. Jij kan
erbij zijn! Tegenover het Flanorpad ligt het bos van
Bosman, waar genoeg natuur is om na te tekenen of,
als je liever iets anders tekent, genoeg ruimte om
lekker te zitten met een potlood in je hand. Om
13.00 uur trekken we het bos in, of als het slecht
weer is, mijn huis. Aanmelden mag maar hoeft niet.
.
> Vanaf 13.00 uur in het bos tegenover Flanorpad 7C
> Later komen, vragen, of andere dingen? 06-23583208

Heb jij ook van die kleding onderin je kast die je
eigenlijk nooit draagt, maar die je niet weggooit
omdat dat simpelweg zonde is? Kom dan naar de
kledingruilavond! Je kunt er oude kleding kwijt en
misschien vind je er zelfs nieuwe leuke kleding! Als
je niets hebt om te ruilen, is dat ook niet erg! Je mag
altijd komen om gewoon iets mee te nemen!
> Vanaf 19.00 uur in de fusie van Flanorpad 7C
> Heb jij oude kleding die je aan de ruilavond wilt
schenken, neem dan contact op met Sanne W of
Vera V

Donderdag
6 juli

Spelletjesgilde
Spelletjes!

Neem vooral een spelletje en iets te eten of te
drinken mee. Kan je alleen in de avond? Sms dan op
de dag zelf even naar de gastvrouw om te kijken of
de activiteit nog bezig is.
> Donderdag 6 juli vanaf 15.00 uur bij Lesley thuis
(Omegaplantsoen 168)
E-mail: bestuur@asvprometheus.nl
Website: www.asvprometheus.nl
Achtergrondafbeelding: Summer
Visitors van Maurice Prendergast

Woensdag
12 juli

Dumbledore's Army

Toverstokken DIY

Dumbledore's Army heeft nog geen toverstokken...
hier moet natuurlijk iets aan veranderen. Kom een
dagje zelf Ollivander met ons zijn!
> Tijd en locatie worden later bekend gemaakt

Vanaf
13 juli

Kampcommissie ‘Terror-oehoe’
Kampeten-eten-bij-een-Prometheaan

Dit jaar kun je van tevoren al meegenieten van de
maaltijden die wellicht tijdens het kamp geserveerd
worden. De data zijn 13, 20 en 27 juli. Wil je meeeten? Geef je dan op door te mailen naar
kamp@asvprometheus.nl.

Donderdag
13 juli

Sherlockgilde
Film/spelletjesavond

Moord, intrige, pijp en Baker Street! Alles komt
terug in de fantastische verhalen over Sherlock
Holmes. Het Sherlockgilde organiseert deze
mysterieuze film/spelletjesavond! We zullen
beginnen met het kijken van een van de nieuwere
Sherlockfilms of een aflevering uit de serie (meeste
stemmen gelden). Daarna zullen we verder gaan
met spannende spelletjes waarin jij je innerlijke
detective helemaal kwijt kunt! Kom ook!
> Vanaf 19.30 uur bij Vera thuis (Deltaweg 1062)
> Neem iets te snacken en te drinken mee!

Zaterdag
15 juli

Gilde der Moordmysteries
Mysterieuze spelletjes

Beste speurders! Het is tijd om eens onze
speurkennis en -technieken te testen met een
spelletjesmiddag in het teken van het oplossen van
Mysteries. Er zullen in ieder geval een aantal
verschillende versies van Cluedo aanwezig zijn,
maar neem gerust ook je eigen speurgerelateerde
spellen mee!
> Vanaf 14.00 uur bij René thuis (Klikspaanweg 71)

Zaterdag
15 juli

Slechte-filmgilde
Barbarella (1969)

Barbarella moet op zoek naar een kwaadaardige
wetenschapper die met zijn positronenstraal
mogelijk de mensheid zou kunnen verwoesten.
Jaren ‘60 sciencefiction film, aanrader voor
liefhebbers van Flash Gordon en alles wat camp is.
> 20.30 uur bij Jurrian (Klikspaanweg 15)
> Wees lief en neem iets te eten of te drinken mee

Zondag
16 juli

Speurtocht in de IKEA

Ken jij de nieuwsberichtenmuur, ooit als
volwassene in Småland geweest of al eens
neergeploft op een Robin? Speur mee in de IKEA en
ga de strijd aan tegen je mede-Prometheanen.
> Geef je op door te mailen naar
viviantomson@gmail.com
> Zondag 16 juli 17.00 uur verzamelen Leiden CS
> Eten mogelijk in de IKEA

Maandagen
va. 17 juli

A Guild of Ice and Fire
Game of Thrones seizoen 7

Winter is here. We zullen elke maandagavond
volgende op de reguliere uitzending om 19.00 uur
de aflevering kijken bij Sander thuis aan het
Omegaplantsoen 812. We bedenken nog wat we
doen tijdens de EL CID en het kamp.
> 17 juli : Aflevering 1
> 24 juli: Aflevering 2
> 31 juli: Aflevering 3
> 7 augustus: Aflevering 4
> ???: Aflevering 5
> 21 augustus: Aflevering 6
> ???: Aflevering 7

Vrijdag
21 juli

Historisch Gilde
Uitje Muiderslot

In de 13e eeuw bouwde Floris V een kasteel, het
Muiderslot geheten. In de 21e eeuw, vandaag om
precies te zijn, gaat ons gilde hier op bezoek!
Zonder Museumjaarkaart kost dit uitje €13,50, maar
we vragen nog acquisitie aan om deze kosten te
verlagen.
> Om 12.00 uur verzamelen op Leiden Centraal
> Meld je aan door te mailen naar
sanderhuls@live.nl

Vrijdag
28 juli

Gilde Alcoholica
Alcoholicazomerborrel

Prometheus is gezelligheid, maar in de zomer is er
(bijna) geen Prometheus. Daarom is er Alcoholica!
Kom naar de Alcoholicazomerborrel voor een
gezonde dosis gezelligheid! Neem wat mee en we
hebben een leuke avond.
> Vanaf 21.00 uur bij Sander Huls (Omegaplantsoen
812)

Zomerprogramma

2017
Zaterdag
29 juli

Pridegilde
Pride Park

Om 12.00 uur loopt het Pridegilde mee in Pride
Walk, de opening van de Amsterdam Pride, vanaf
de Dam naar het Vondelpark, waar om 13.00 uur de
activiteiten beginnen. Het Vondelpark in
Amsterdam gevuld met een regenboog aan LGBT+
activiteiten! Er is een rainbowmarkt, een
openluchttheater met optredens en er zijn
sportactiviteiten. Geef je op bij
nina.littel95@gmail.com, en meer informatie en een
vertrektijd vanaf Leiden Centraal zullen volgen!

Zondag
30 juli

Spelletjesgilde
Spelletjes!

Neem vooral een spelletje en iets te eten of te
drinken mee. Kan je alleen in de avond? Sms dan op
de dag zelf even naar de gastheer om te kijken of de
activiteit nog bezig is.
> Vanaf 13.00 uur bij Jos thuis (Hoge Rijndijk 94W)

Maandag
31 juli

Pridegilde
Pride at the Beach

Om 13.00 uur vertrekken we vanaf station
Amsterdam Centraal met de NS Pride Express naar
Zandvoort aan Zee, waar we worden opgewacht
door geluidswagens en in Parade door het dorp
lopen op weg naar het strand. Vervolgens lopen we
naar het Raadhuisplein, waar het feest Roze
maandag in Holland Casino en Circus Zandvoort
geopend wordt. Geef je op door te mailen naar
nina.littel95@gmail.com, en meer informatie zal
volgen!

Zaterdag
5 augustus

Pridegilde
Canal Parade

Dit jaar gaat het Pridegilde naar de befaamde Canal
Parade in Amsterdam! De Parade begint om 13.30
uur en duurt tot 17.00 uur, maar om er op tijd te zijn
willen we er rond 12.00 uur al zijn! Geef je op door
te mailen naar nina.littel95@gmail.com, en meer
informatie/preciezere tijden zullen volgen!

Zondag
6 augustus

Boekenfestijngilde
Deventer Boekenmarkt

Elke zomer vindt in Deventer de Deventer
Boekenmarkt plaats. Dit is de grootste boekenmarkt
van heel Europa! Het lijkt mij leuk om hier met een
groep Prometheanen heen te gaan. Als echte
boekenliefhebbers willen we er natuurlijk zo vroeg
mogelijk zijn, want hoewel het officieel om 9.30 uur
begint, zijn de echte die-hards (waaronder mijn
moeder en ik) er al rond 7.00 uur. Omdat het
onmogelijk is om al zo vroeg in Deventer te komen,
kunnen we zaterdagavond bij mijn ouders
overnachten, om zondagochtend rond zevenen te
vertrekken naar Deventer. Er is sowieso plek voor
acht mensen (we gaan met de auto, want zo vroeg
rijden er nog geen bussen), maar als er veel animo
is, dan kan er nog een extra auto geregeld worden!
> Wil je graag mee? Geef je op bij mij (Loes) door
te mailen naar loesamdebruin@gmail.com!

Dinsdag
8 augustus

Historisch Gilde

El Cid (nee, niet díe El Cid)

Volgende week vindt de EL CID-week plaats, maar
waar verwijst dit vergezochte acroniem nou
eigenlijk naar? Tegen alle verwachtingen in heeft dit
niets met ieders favoriete taalwetenschapper te
maken, maar gaat het over een Spaanse volksheld
uit de 11e eeuw! Vanavond zullen we de
gelijknamige film bekijken om meer over zijn leven
vol veldslagen en hofintriges te weten te komen.
> Om 19.00 uur bij Sander thuis (Omegaplantsoen 812)
> Meld je aan met een mailtje naar
sanderhuls@live.nl

Woensdag
9 augustus

Dumbledore's Army
BBB (BoterBierBorrel)

Het is zomer, en dus tijd voor een lekker koud
biertje - en wat is het populairste drankje op
Hogwarts? Boterbier! Kom naar de gezellige
BoterBierBorrel om je dorst te lessen. Iedereen is
welkom, ook niet-gildeleden en muggles.
> Tijd en locatie worden later bekend gemaakt

Donderdag
10 augustus

EL CID-commissie

Woensdag
23 augustus

Promoteamavond

Ben jij een ervaren promotor met een vlotte babbel
of is dit juist je eerste EL CID zonder
deelnemersboekje? Voor alle leden van het
promoteam organiseert de EL CID-commissie een
informatieavond. Tijdens deze avond zal de
commissie meer vertellen over het programma van
de week en informatie geven over wat er van je
verwacht wordt als lid van het promoteam.
> Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer
> Bestel voor 20 juli je Prometheus T-shirt door te
mailen naar elcid@asvprometheus.nl. Vermeld
hierbij ook de gewenste maat (S, M of L)

14 t/m
18 augustus

EL CID bij Prometheus

Halverwege augustus zal de jaarlijkse EL CID-week
plaatsvinden. Voor veel verenigingen is dit het
moment om nieuwe leden te werven. Prometheus
is wat dit betreft geen uitzondering. Het belooft een
week vol activiteiten, nieuwe gezichten en
gezelligheid in de Keyzer te worden. Op het
bijgevoegde programma zijn nieuwe en oude
programmaonderdelen terug te vinden.

Zaterdag
19 augustus

Gilde Alcoholica
Alcoholicazomerborrel

Prometheus is gezelligheid, maar in de zomer is er
(bijna) geen Prometheus. Daarom is er Alcoholica!
Kom naar de Alcoholicazomerborrel voor een
gezonde dosis gezelligheid! Neem wat mee en we
hebben een leuke avond.
> Tijd en locatie worden later bekend gemaakt

Dinsdag
22 augustus

Chocoladegilde

Chocolade, taart, koekjes. Moet ik nog meer zeggen
om je te overtuigen naar deze activiteit te komen?
Nou, vooruit: echte, authentieke Prometheaanse
gezelligheid!
> Vanaf 13.00 uur op Flanorpad 7C
> Later komen, vragen, of andere dingen? 06-23583208
> Aanmelden bij Sanne Wortman

Poldersurvival

Deze zomer gaat Prometheus terug naar het verre
verleden. Hoe ver terug? Wel twintig jaar! We gaan
namelijk deze zomer, net als de Prometheanen van
weleer, een middag lang survivallen bij Poldersport
de Kwakel. Wie overleeft de meeste hindernissen
zonder in het water te vallen?
> Vertrekken om 12.30 uur vanaf Leiden CS
(reisschema onder voorbehoud)
> Kosten: 24 euro
> Geef je voor 15 augustus op door te mailen naar:
lustrum@asvprometheus.nl

Donderdag
24 augustus

Spelletjesgilde
Spelletjes!

Neem vooral een spelletje en iets te eten of te
drinken mee. Kan je alleen in de avond? Sms dan op
de dag zelf even naar de gastheer of gastvrouw om
te kijken of de activiteit nog bezig is.
> Vanaf 14.00 uur bij Bastiaan en Emmy thuis
> Aanbellen bij Bastiaan (Hildebrandpad 502)

Donderdag
24 augustus

Slechte-filmgilde
Hard Ticket to Hawaii (1987)

Twee undercoveragenten trachten een drugsbaron
te arresteren en een ontsnapte python te vangen.
Primair gewapend met een bazooka ondervinden zij
weerstand van vreemde vijanden, waaronder een
huurmoordenaar die voornamelijk per skateboard
zijn functie vervult.
> Om 20.30 uur bij Jurrian (Klikspaanweg 15)
> Wees lief en neem iets te eten of te drinken mee

28 t/m
31 augustus

Bakken met chocola

Ve Lustrum: een reis door de tijd

Kampcommissie ‘Terror-oehoe’

Prometheuskamp

Ooit van een Bossche bol gehoord, ooit iemand
geoehoed of ken je alle ruimtelijke vormen van een
kubus? Op dit kamp maak je het allemaal mee! Ga
met commissie Terror-oehoe mee op
ontdekkingstocht in Den Bosch!
> Je kunt je opgeven tot 7 augustus door te mailen
naar kamp@asvprometheus.nl, maar vol is vol!
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