
Programma  

Oktober 2017 
 

Bestuur 

Parcival 

Voel jij je al een echte Leidenaar en ben je niet bang 
om ’s ochtends vroeg met volle borst mee te zingen 
met ‘Leiden, Stad van mijn Hart’, ‘Merck Toch Hoe 
Sterck’ en allerlei andere geuzenliederen? Kom dan 
naar de traditionele koraalzang! 
 
 08.00 uur (klokke!) 
 Van der Werfpark 
 Geef je uiterlijk 2 oktober op door te mailen 

naar wilhelmus@asvprometheus.nl 
 
 

 

Dinsdag 
3 oktober Koraalzang  

Vandaag kijken we de beroemde satire van Stanley 
Kubrick over de Koude Oorlog. De film uit 1964 is 
schrikbarend actueel en zet zeker tot denken aan.  
 
 20.30 uur, Café de Keyzer  

Filmavond: Dr. Strangelove or: 
How I Learned to Stop Worrying 
and Love the Bomb  

Woensdag 
11 oktober 

Kruip samen met een andere Prometheaan in de 
huid van Sherlock en Watson, en probeer de 
raadsels en vragen op te lossen! In de vorm van een 
pubquiz zullen we er deze avond achterkomen wie 
de beste speurneuzen van de vereniging zijn. 
 
 Vanaf 20.30 uur, Café de Keyzer 
 
 
 

Sherlockquiz 

 

Donderdag 
5 oktober

  

Vier samen met andere Prometheanen het Leids 
Ontzet door samen de traditionele hutspot te eten! 
Kan je niet mee-eten maar toch Leiden op 3 oktober 
ontdekken? Ga dan na het hutspot eten met ons mee 
op zoek naar de kermis, muziek en misschien wel 
de ‘pyro-musical’. 
 
  19.00 uur (klokke!) 
 De Ekklesia (Rapenburg 100) 
 Geef je uiterlijk 2 oktober op door te mailen 

naar bedanktgeuzen@asvprometheus.nl 
 

Hutspot eten & Kermis   

 

Dinsdag 
3 oktober

  

De ridder Parcival bestrijdt het ‘Kwaad’. Maar wat 
is ‘het Kwade’ en hoe verhoudt zich dat tot het 
‘Goede’? Is er überhaupt een grens aan te duiden 
tussen goed en kwaad? Vandaag zal het bestuur 
hun visies hierop bespreken. 
 
 20.30 uur, Café de Keyzer 
 
 
 

Bestuurssymposium 
‘Voorbij Goed en Kwaad’ 

 
 

Woensdag 
4 oktober 

Sophie Labelle is a transgender comic artist, novelist 
and children's book author from Montreal, Quebec. 
She draws the internationally acclaimed webcomic 
Assigned Male, about a bunch of sarcastic trans 
teenagers. She has an amazing accent and awesome 
hair, and will tell us all about making trans art, 
being an online celebrity, and growing up trans!  
 
 8pm, Lipsius 028 (Cleveringaplaats 1) 
 10pm, drinks at Café de Keyzer 
 This event will be in English! 
 
 

Sophie Labelle 
 

Donderdag 
12 oktober

  

De herfst is inmiddels officieel van start. Kom je 
daarom verwarmen tijdens het eten-bij-een-
Prometheaan! Geef je op als kok, hulpkok of eter en 
vermeld daarbij ook of er rekening gehouden moet 
worden met eventuele allergieën.  
 

 Geef je uiterlijk 10 oktober op door te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 

 Tijden en kosten in overleg met de kok 
 
 

Eten-bij-een-Prometheaan Donderdag 
12 oktober 

Sherlockgilde 

Pride- & Feministisch gilde 
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Bestuur Parcival 
Eveline van der Veen 
Assessor PR 
pr@asvprometheus.nl 

Arthur Wesselink 
Assessor Intern 
intern@asvprometheus.nl 

Jurrian Meijerhof 
Quaestor 
quaestor@asvprometheus.nl 

Maartje Dingemans 
Ab-actis 
abactis@asvprometheus.nl 

Lotte Kokkedee 
Praeses 
praeses@asvprometheus.nl 

De toeloop naar de winter brengt ons koude en 
donkere nachten. Op 31 oktober zal Prometheus 
gehuld worden in het duister. Ben jij in staat om het 
licht weder te doen keren? Kom griezelen bij 
Prometheus en ontrafel het mysterie.  
 
Verdere informatie volgt nog!  
 
 20.00 uur verzamelen in de Leidse Hout 
 Geef je uiterlijk 30 oktober op door te mailen 

naar heksenkring@asvprometheus.nl 
 
 

Halloweenspel Dinsdag 
31 oktober 

Verken met andere Prometheanen de herfstelijke 
natuur! We gaan naar de Haarlemse landgoederen 
Elswout en Koningshof, waar de legendarische 
VPRO-serie Loenatik  is gefilmd. Neem je eigen 
lunch mee voor een picknick tijdens de wandeling! 
 
  10.00 uur (klokke!) verzamelen bij de Ako op 

Leiden Centraal 
 

Herfstwandeling 

 

Zaterdag  
21 oktober 

  
Popronde is het “grootste gratis reizende 
muziekfestival van Nederland” en Leiden zal 
hierbij niet worden overgeslagen! Verschillende (nu 
nog) onbekende bands zullen overal in de stad 
optreden en het belooft een feest te worden.  
 
Voor het volledige programma zie:  
https://www.popronde.nl/steden/leiden  
 
Lijkt het je leuk om de popronde te bezoeken met 
een groep Prometheanen? Sluit je dan bij ons aan! 
 
 19.00 verzamelen bij Café de Keyzer (later 

aansluiten is ook mogelijk) 

 Popronde Leiden 

Donderdag 
26 oktober 

Van videosuggesties in YouTube en zelfsturende 
auto’s tot de vriendelijke robot Pepper in het 
Museum Volkenkunde: steeds vaker worden 
computers ingezet voor het nemen van beslissingen 
of het zelfstandig uitvoeren van taken waarvoor 
intelligentie nodig is. Roy de Kleijn doceert 
psychologie aan de universiteit Leiden en doet 
promotieonderzoek naar cognitieve robotica en 
kunstmatige intelligentie, waarover hij ons 
vanavond meer zal vertellen.  
 
 20.30 uur, Café de Keyzer 
 
 

Kunstmatige intelligentie 
Roy de Kleijn 
 

Woensdag 
25 oktober 

De uitslag van de Duitse Bondsdagverkiezingen is 
inmiddels bekend. Hoewel Merkel met de CDU de 
grootste blijft , blijkt de rechts-populistische AfD de 
onverwachte winnaar. Hoe is het Merkel wederom 
gelukt haar macht te behouden? En waar komt de 
winst van de AfD vandaan? Marja Verburg, 
historicus en redacteur van het Duitslandweb, zal 
ons meer vertellen over de politieke situatie bij onze 
oosterburen. 
 
 20.30 uur, Lipsius 005 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer 

Woensdag 
18 oktober 

Duitsland anno 2017 - Mutti 
Merkel 
Marja Verburg  
 

Aan alle dingen komt een einde, maar nog niet aan 
Alcoholica. Ook al verlaat Sander Teuchies na 13 
jaar de vereniging, het gilde zal verdergaan. Onder 
de bezielende leiding van Jurrian en Arthur zullen 
er Alcoholicaborrels georganiseerd blijven worden. 
Op zaterdag 21 oktober is het weer tijd voor 
gezelligheid. Maar niet zo maar! Deze avond zal 
Sander het praesesschap overdragen aan zijn twee 
opvolgers! De wissel-ALV kan je missen, maar dit 
niet. Neem wat te eten of te drinken mee en wees 
getuige van deze historische gebeurtenis! 
 
 Vanaf  21.00 bij Arthur (Willem de 

Zwijgerlaan 233)   

Overdrachtsborrel 

Zaterdag 
21 oktober

  

Cultuurtip! 

Alcoholicagilde 
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