
Programma  

September 2017 
 

Bestuur 

Yggdrasil 

De laatste bestemming van de lustrumreis is het 
Archeon. Ook zijn we aangekomen in het oudste 
gedeelte van onze tijdreis: de prehistorie. Het eerste 
weekend van september staat het Archeon helemaal 
in het teken van de prehistorie. Er zijn allerlei 
demonstraties te zien uit de Steen-, IJzer- en 
Bronstijd. Ga met ons mee op weg naar de 
eindbestemming van het lustrumjaar! 
 
> Om 10.00 uur verzamelen op Leiden Centraal 
> Kosten: 10 euro en gratis met een museumkaart 
> Geef je uiterlijk 30 augustus op door te mailen 
naar lustrum@asvprometheus.nl 
 
 
 

Zaterdag 
2 september 

Archeon: het einde van de 
tijdreis 

Ve Lustrum: een reis door de tijd 

Een jaar geleden kozen we na lang wikken en 
wegen onze bestuursnaam: Yggdrasil. Deze 
prachtige wereldboom heeft ons en de leden een 
jaar lang verbonden. Op de valreep zullen we ons 
verdiepen in de herkomst van deze boom. Prof. dr. 
Henk van der Liet is als hoogleraar Scandinavische 
taal- en letterkunde verbonden aan de UvA en zal 
ons vanavond meenemen in de wondere wereld 
van de Scandinavische mythologie. 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
 

Van Yggdrasil tot Viking Metal  
Henk van der Liet 

Woensdag 
13 september 

Na de vakantie heeft iedereen elkaar natuurlijk 
allerlei spannende vakantieavonturen te vertellen. 
Onder het genot van een heerlijke maaltijd zullen 
oude én nieuwe Prometheanen dan ook 
vakantieherinneringen ophalen. Geef je op als kok, 
hulpkok of eter. 
 
> Geef je uiterlijk 11 september op door te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 
> Tijden en kosten in overleg met de kok 
 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 

 

Woensdag 
13 september
  

Prometheus organiseert het hele jaar onwijs veel 
gave activiteiten, zoals het gala, de buitenlandreis 
en dagjes weg. Wat is er zo bijzonder aan deze 
activiteiten? Ze worden georganiseerd door de 
leden zelf! Heb je interesse om in een commissie 
deel te nemen? Kom dan langs! Heb je afgelopen 
jaar een commissie gedaan? Kom dan je presentje 
ophalen! 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 
(Kaiserstraat 25) 

Commissieavond 

 

Dinsdag 
5 september
  

Jan Rood is al ruim 40 jaar werkzaam in het veld 
van de internationale betrekkingen en de 
werkzaamheden van de Europese Unie. Hij was 
hoogleraar aan Universiteit Utrecht en hoofd 
strategisch onderzoek bij het instituut Clingendael. 
Tegenwoordig doceert hij aan Europese integratie 
aan Universiteit Leidenn, is hij hoofdredacteur van 
de Internationale Spectator en is hij voorzitter van 
het NGIZ. 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
 
 

Internationale samenwerking: 
utopie of onvermijdbaar?  
Jan Rood 

Woensdag 
6 september 

Prometheus kent tientallen gilden, ieder met hun 
eigen unieke activiteiten – van bordspelletjes spelen 
en Harry Potterfilms terugkijken tot ontbijten bij de 
HEMA en het bouwen van fantasiewerelden. 
Misschien zie je door de bomen het bos niet meer, 
en daarom zullen vanavond alle gilden 
gepresenteerd worden! Ook kan je gelijk lid van 
worden van alle gilden die je leuk vindt. 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
> Vanaf ongeveer 22.00 uur begint de borrel in 
Café de Keyzer 

Gildeavond 

 

Donderdag 
14 september
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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 bestuur Yggdrasil  het 
eindejaarsverslag presenteren en het stokje 
overgeven aan het bestuur dat momenteel nog 
bekend staat als Faustus. 
 
> Vanaf 19.30 uur (klokke!) in Café de Keyzer 

Wissel-ALV (1/2) Woensdag 
27 september 

Wat scheidt mens van dier? De omheiningen die 
een dierentuin rijk is! Zondagochtend zullen we 
naar Diergaarde Blijdorp afreizen. Daar zullen we 
eerst een rondleiding genieten, alvorens de 
diergaarde op eigen gemak te bezoeken. De 
rondleiding zal ons meer leren over 
dierengeneeskunde, dierenverzorging en 
dierenvoortplantingsperikelen. Bij de prijs is de 
toegang tot de diergaarde inbegrepen, dus je kan er 
nog de hele dag doorbrengen.    
 
> Verzamelen om 9.20 uur voor Leiden Centraal 
> Kosten: 15 euro per persoon 
 

Blijdorp 

 

Zondag  
17 september
  

товарищи! 
Ontwaakt, verworpenen der aarde. 
Ontwaakt, verdoemd in dorstige sfeer. 
Een feest blinkt aan de horizon 
Hef het glas voor The Communist Party. 
Prometheanen aller landen, verenigt u! 
  
> Vanaf 21.00 uur, locatie wordt later bekend 
gemaakt 
 

Diesfeest: The Communist 
Party  

Dinsdag 
26 september 

Het nieuwe bestuur zal vanavond het beleidsplan 
presenteren en is er de gelegenheid om vragen en 
opmerkingen te plaatsen.  
 
> Vanaf 19.30 uur (klokke!) in Café de Keyzer 

Wissel-ALV (2/2) Donderdag 
28 september 

Kijk naar de schedel van een mens en naar die van 
een chimpansee en je ziet de onmiskenbare 
overeenkomsten. Door te kijken naar de 
verandering van schedels kunnen we veel leren 
over ons verleden. Anne van Duijvenbode heeft 
onderzoek gedaan naar schedelmodificaties van de 
prehistorische en vroeg-koloniale gemeenschappen 
in het Caribisch gebied en zal ons meenemen in de 
wondere wereld van de archeologie en ons 
verleden. 
 
> Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 
(Kaiserstraat 25) 
> Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer 

Schedelmodificaties  
Anne van Duijvenbode 

Woensdag 
20 september 

Tijdens de Nacht van Kunst en Kennis zijn er door 
heel Leiden verschillende optredens en lezingen van 
wetenschappers, theatermakers, kunstenaars en 
muzikanten. Voor meer informatie en het 
programma, kijk op: nachtvankunstenkennis.nl/info 
 
> 35% korting met je &cultuurkaart 
> Heb je nog geen &cultuurkaart? Vraag deze 
gratis aan bij het bestuur 

Zaterdag 
16 september Nacht van Kunst & Kennis 

 

Cultuurtip! 

Help! Een jong gezin op weg naar Omsk is met 
trojka en al vermist geraakt in Leiden. Vermoedelijk 
heeft een roedel wolven hier een rol in gespeeld. 
Bevrijden jullie het jonge gezin uit de klauwen van 
de wolven voordat het te laat is? Kom vanavond 
naar Café de Keyzer voor een zoektocht door 
Leiden en leer je mede-Prometheanen kennen. 
 
> Verzamelen om 20.00 uur voor Café de Keyzer 
> Borrel in Café de Keyzer vanaf 22.00 uur 

Dodenrit 

 

Dinsdag 
19 september
  


