Programma

Bestuur

December 2017

Parcival

Dinsdag
5 december

Sinterklaas

Decemberweer is uiterst guur;
Cadeaus zijn ook zo tantoeduur,
Dus warm je bij Prometheus’ vuur,
Dat brandt tot in het vroegste uur.
Ook Sint is weer van de partij,
Dat feest, daar ben jij toch wel bij?
Kom langs voor enig lekkernij,
Dus meld je aan.
 20.30 uur , Café de Keyzer
 Opgeven kan tot en met 2 december door te
mailen naar
ikbenbangvoorpepernoten@asvprometheus.nl

Woensdag
6 december

Klimaatverandering –
wetenschap en controversies
Bart Verheggen

Over klimaatverandering doen de meest
uiteenlopende verhalen de ronde, waardoor je als
‘mediaconsument’ vaak de bomen door het bos niet
meer ziet. Wat weten we nu eigenlijk, en waarover
tasten we nog in het duister? Hoe weeg je als
relatieve leek de geloofwaardigheid van
verschillende argumenten? Waarom zijn veel
mensen het zo hartgrondig met elkaar oneens over
klimaatverandering, terwijl binnen de wetenschap
men het, in ieder geval over de grote lijnen, in hoge
mate eens is: het warmt op, dat komt door de mens,
en dat brengt risico’s met zich mee.

Dinsdag
12 december

Prometheaans Open Podium

Heb jij een geheim talent voor jongleren of zing je
onder de douche moeiteloos 'O Mio Babbino Caro'?
Deel dit talent dan met andere Prometheanen op het
Open Podium. Elke vorm van kunst is toegestaan!
Het is ook heel erg leuk om te komen kijken naar de
acts van je mede-Prometheanen als je zelf niet mee
doet.
 20.30 uur, BplusC op het Rapenburg
(Rapenburg 22, Leiden)
 Je kan je act opgeven tot en met 10 december
door te mailen naar
ikkanechtwelzingen@asvprometheus.nl

Woensdag
13 december

Eten-bij-een-Prometheaan

Het winterweer is prachtig, zeker als je niet buiten
bent. Geef je dus vooral op voor EBEP! Want wat is
een betere manier om de kou te overstijgen dan een
gezellig (en vurig) Prometheus etentje? Je kan je
aanmelden als eter of (hulp-)kok. Geef bij je
aanmelding ook gerust aan of er rekening gehouden
moet worden met bepaalde allergieën of
dieetwensen.
 Opgeven kan tot en met 11 december door te
mailen naar ebep@asvprometheus.nl
 Tijden en kosten in overleg met de kok

 Let op! 20.00 uur, Café de Keyzer

Maandag
11 december

Cultuursociëteit:
statutenavond

De Cultuursociëteit, de commissie die op zoek is
naar een pand voor 6 VVO-vereningen waaronder
Prometheus, presenteert vandaag haar
conceptstatuten. Op deze avond kan je met leden
van de andere VVO-verenigingen en de
Cultuursociëteit in gesprek gaan over de statuten.
 20.00 uur, Plexus (Kaiserstraat 25)

Woensdag
13 december

Door het vuur voor cultuur
Jasmijn Rana

Prometheus gaat door het vuur voor cultuur. Maar
waar begint cultuur, en wat is 'cultuur' eigenlijk?
Het begrip wordt bij zowel Prometheus als in de
rest van Nederland veelal gebruikt, zonder dat wij
er bij stil staan of dit begrip voor ons wel dezelfde
betekenis heeft. Cultureel antropoloog Jasmijn Rana
zal ons vanavond alles vertellen over antropologie
en haar onderzoek en veldwerk.
 20.30 uur, Vrijmetselaarsloge (Steenschuur 6)

Donderdag
14 december

Integratiecommissie ‘Hefaistos’

Estheticaborrel

December staat voor velen in het teken van
vrienden, familie en eten. Zo ook bij Prometheus.
Neem jouw favoriete gerecht mee en raad welk
gerecht bij welke prometheaan hoort!
NB: Je kan een foto van je gerecht meenemen, maar
zelf koken wordt van harte aangemoedigd!
 20.30 uur, Café de Keyzer

Zaterdag
16 december

Schaatsuitje Leiden

 15.30 uur, verzamelen bij de Koornbrug
 Kosten €7 (inclusief de huur van schaatsen,
handschoenen zijn verplicht)
 Opgeven kan tot en met 15 december door te
mailen naar itgietoan@asvprometheus.nl

Supersonische aerodynamica

Kerstdiner

Het traditionele Prometheaanse kerstdiner vindt ook
dit jaar weer plaats! Begin de feestdagen gezellig met
een Oost-Afrikaans diner bij Djebena in gezelschap
van andere Prometheanen en geraak alvast in
kerstige sferen.
 Verdere informatie volgt!
 Opgeven kan tot en met 17 december door te
mailen naar etenisliefde@asvprometheus.nl

Vrijdag
22 december

In december verandert de binnenstad van Leiden in
een tafereel dat zo op een schilderij van Anton
Pieck had kunnen staan: verlichte bomen, een
nostalgische kermis en natuurlijk een schaatsbaan!
Het is dan ook hoog tijd voor Prometheus om te
testen hoe goed we overeind blijven staan. Trek
deze maand je schaatsen aan en doe mee met dit
winters plezier.

Woensdag
20 december

Donderdag
21 december

Kerstborrel

Eindelijk, de tentamens zijn (voor even) voorbij en
de kerst komt eraan! Kom voor de laatste activiteit
van het jaar gezellig naar De Keyzer om te
ontspannen en je vakantieplannen te delen. Op de
achtergrond zullen kersthits en korte kerstige
filmpjes niet ontbreken.
 Vanaf 21.00 uur, Café de Keyzer

13 december 15 januari

Cultuurtip!
De Donkere Dagen van Delft

De dagen worden korter, de nachten worden
langer. De herfstblaadjes zijn langzaam verdwenen,
boven de grachten van de binnenstad prijken
ineens twinkelende lichtjes. Voel jij het al? De
winter is op komst en De Donkere Dagen gaan van
start. Wij zullen de Kerstmarkt op 17 december
bezoeken en daar misschien een glimp opvangen
van de Santa Run.

Dr. ir. Mark Gerritsma

Vloeistoffen vloeien en lucht... lucht? Nee! het
vloeit ook op een manier! Dr. Gerritsma van de
Technische Universiteit Delft houdt zich bezig met
hoe verschillende substanties vloeien en golven
teweegbrengen. Dit doet hij door
computermodellen te maken van stromingen
waardoor hij een waardevolle bijdrage levert aan
het efficiënter maken van de manieren waarop
windenergie opgewekt wordt. In groepen
gedragen mensen zich als vloeistoffen dus stroom
vooral naar binnen!
 20.30 uur, Café de Keyzer

Kijk voor meer informatie op:
https://www.donkeredagenvandelft.nl/

Donderdag
28 december

Alcoholicagilde

Broertjes-en-zusjesborrel

De laatste alcoholicaborrel van 2017 staat in het
teken van afsluiting. En hoe sluit je beter het jaar af
dan door alle restjes drank waar je over beschikt op
te drinken? Neem al je open flessen drank mee,
zodat er lekker gemixt kan worden. Aangezien het
december is zijn broertjes en zusjes, of verder
verwijderde verwanten, van harte welkom!
 20.30 uur, Van der Werfstraat 9
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