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Bestuur 

Parcival 

De identiteit van Italië is, met name vanuit 
Nederlands oogpunt, verstrengeld met (goed) eten. 
Italië is het land van La dolce vita, il dolce far niente, 
kortom: alles wat 'dolce' is en het leven 
veraangenaamt. In deze lezing wordt de relatie 
tussen de Italiaanse identiteit en eten voorzien van 
enkele historische en culturele kanttekeningen, 
waarbij ook de blik van buitenaf van ons als 
Nederlanders aan de kaak wordt gesteld. 
 
 

 20.30 uur , Café de Keyzer 
 

 
 
 
 

La Dolce Vita 
Dott. Elio Baldi 

Benjamin Wegman en Frans Meij begonnen tijdens 
hun studententijd bier te brouwen op hun 
studentenkamer, nu hebben ze een Leidse 
bierbrouwerij: Pronck. Vandaag zal oprichter 
Benjamin Wegman ons  vertellen over het opzetten 
van een brouwerij, het proces van het brouwen van 
bier en  de opkomst van het craft beer in Nederland.  
 
 20.30 uur, Café de Keyzer  

Bierbrouwerij Pronck 
Benjamin Wegman   

Woensdag 
15 november 

Na een geslaagd bezoek aan Dr. Strangelove is het 
weer tijd voor een nieuwe film. Welke dit is, blijft in 
nevelen gehuld tot de hint in de volgende weekmail.  
 
 

 20.30 uur 
 De Vrijmetselaarsloge (Steenschuur 6) 

 
 

Filmavond: Mysteriefilm  

De dagen worden kouder en korter... en dan denken 
we aan Eten-bij-een-Prometheaan, want daar brandt 
nog licht! Geef je op als kok, hulpkok of eter en 
vermeld daarbij ook of er rekening gehouden moet 
worden met eventuele allergieën. 
 
 

 Geef je uiterlijk 6 november op door te mailen 
naar ebep@asvprometheus.nl 

 Tijden en kosten in overleg met de kok 
 
 

Eten-bij-een-Prometheaan 

 

 

Woensdag 
8 november
  

Emoties, stress, existentiële crises: als student heb je 
deze vast wel eens meegemaakt.  Harm Krugers zal 
ons vertellen over de psychologische en 
neurobiologische mechanismen van deze 
ervaringen om zo het menselijk gedrag te kunnen 
verklaren. 
 
 

 20.30 uur, Lipsius 005 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer 
 

Inside Out: Emoties en 
stress in je brein 
Dr. Harm Krugers 

 
 

Woensdag 
8 november 

Het Brexit referendum heeft niet alleen gevolgen 
voor de verhouding van het Verenigd Koninkrijk 
met de EU, maar ook voor de interne relaties. 
Uiteindelijk is het VK ook intern een unie van staten 
en naties. In dit college zal de achtergrond van deze 
unie, de geschiedenis van de interne verhouding en 
de gevolgen van de Brexit daarvoor behandeld 
worden. 
 
 20.30 uur,  Café de Keyzer 
 
 

‘Verenigd’ Koninkrijk?   
Dr. Joost Augusteijn  

*Onder voorbehoud* 
 
Alle stukken van Shakespeare in één avond op het 
podium in Den Haag. De grappigste opfriscursus en 
de snelste introductie op ‘s werelds grootste 
theaterschrijver. In regie van Theu Boermans 
brengen Jappe Claes, Vincent Linthorst en Bram 
Suijker deze razende komedie in de allerbeste 
slapstick-traditie. Voor iedereen die van 
Shakespeare, theater en humor houdt. 
 
 Kosten: €12,50 
 Let op! Er is een beperkt aantal plekken 

beschikbaar! 
 Meld je aan door te mailen naar 

tobeornottobe@asvprometheus.nl 
 

Het verzamelde werk van 
William Shakespeare  

Zondag 
19  november 

Donderdag 
2 november

  

Donderdag  
9 november

  

Woensdag 
22 november 
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How do galaxies become what they are today? How 
do stars evolve within a galaxy? Jarle Brinchmann’s 
research focuses on what can be learned about the 
evolution of galaxies and their physical properties 
from spectroscopic analysis. Tonight he will 
illuminate us on these subjects.  
 
 This lecture will be held in English 
 08.30 P.M.  
 Café de Vergulde Kruik (Haarlemmerstraat 22) 

 

Galactic Evolution 
Dr. Jarle Brinchmann  

 

Woensdag 
29 november 
  

Par quel chant français débute "All You Need is 
Love" des Beatles ?  Quel nom de plume a pris 
François Marie Arouet ? Vandaag  kan je je kennis 
testen over Astérix et Obélix, des baguettes, la Tour 
Eiffel en nog veel meer!   
 
 De pubquiz zal gehouden worden in het 

Nederlands :) 
 20.30 uur, Café de Keyzer 
 
 

Quiz sur la Culture Générale  

Dinsdag 28 
november 

‘Ik ben een heel optimistisch mens ondanks alle 
prutsers om me heen.’ Maarten is onze troetel-
chagrijn en Philip onze favoriete  oud-nieuwslezer. 
Ben jij ook zo’n fan van semi-diepe, sarcastische 
opmerkingen en ga je voor quizzen door het vuur? 
Ga dan met ons mee  naar de opnames van het 
nieuwe seizoen van de Slimste Mens in Hilversum. 
 

 16.30 uur verzamelen bij de Ako op Leiden 
Centraal 

 Let op! Beperkte plekken beschikbaar! 
 Meld je voor 21 november aan door te mailen 

naar chagrijnigewasbeer@asvprometheus.nl 

Donderdag 
23 november 

De Slimste Mens – Live!  

Glowgolfen 

Zaterdag 
25 november
  

Cultuurtip!  

Dagjescommissie ‘Carpe Noctem’ 

Dagjescommissie ‘Carpe Noctem’ heeft er zin in! 
Voor het eerste dagje van dit jaar zullen we afreizen 
naar Scheveningen om te glowgolfen. In kleine 
groepjes zullen we op glamoureuze wijze 18 holes 
afgaan. Er is ook een spiegeldoolhof aanwezig en 
als je na afloop nog energie overhebt, kan je met 
ons mee wandelen en zandsculpturen maken op 
het strand. 
  
 Kosten: €12,50 (inclusief 2 drankjes, een 3D-

bril en een glowarmband; exclusief reiskosten) 
 Geef je uiterlijk 22 november op via 

dagjes@asvprometheus.nl 

Van 30 november tot en met 21 januari wordt het 
Amsterdam Light Festival gehouden. De stad en de 
grachten worden gevuld met lichtkunstwerken, 
zodat ook in dit donkere jaargetijde de winterdip 
uit kan blijven. Vrijdag 1 december zullen wij de 
verlichte stad gaan verkennen en gaan we 
wandelen door de straten van onze hoofdstad. De 
lichten zijn aan van 17.00 – 23.00, dus we zouden 
ook nog gezamenlijk op zoek kunnen gaan naar 
eten in Amsterdam.  
 
 16.30 uur verzamelen bij de Ako op Leiden 

Centraal 
 

 
 

Amsterdam Light Festival 

30 november 
-21 januari 

Deze maand is er weer EEbeM, ditmaal voor eerste- 
en ouderejaars! Integratiecommissie Hefaistos zal 
een maaltijd bereiden die we gezellig samen zullen 
nuttigen, waarna we ons naar de lezing zullen 
begeven. 
 
  Geef je uiterlijk maandag 27 november op 

door te mailen naar welkom@asvprometheus.nl 
 

Eerstejaars-Eten-bij-een-Mentor 

 

 

Deze maand zal integratiecommissie Hefaistos bij 
elke borrel na de lezing een activiteit organiseren 
waarbij eerste- en ouderejaars met of tegen elkaar 
kunnen strijden. Kom naar de borrel na de lezingen 
en maak ze allemaal mee! 
 

Integratiecommissie ‘Hefaistos’ 

Woensdag 
29 november 
  

In samenwerking met  F.D.L. Gibalaux 
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