
Programma  

Februari 2018 
 

Commissie 

De Romanovs 

Stichting Leeuw vangt tijgers, leeuwen en andere 
katachtige roofdieren op om, waar dat kan, ze 
weer vrij te laten in een omheind natuurpark in 
hun natuurlijke thuisland. Daarnaast wordt er 
veel tijd besteed aan gedragsonderzoek en wil de 
stichting mensen bewustmaken van de 
bedreiging van deze dieren en de invloed van 
mensen op hun lot. Landgoed Hoenderdaell is 
een natuurgebied waar de natuur zich vrij kan 
ontwikkelen wat vele mooie foto’s oplevert. 
Meneer Gerber is verbonden aan beide 
organisaties en zal ons deze avond een 
fotopresentatie geven over zijn werk. 
 
 20.30 uur in Lipsius 147 
 De borrel is om 22.00 uur in Cafè de Keyzer 

 

Fotopresentatie Stichting 
Leeuw en Landgoed 
Hoenderdaell 
Henk Gerber 

Stel: je wilt iemand het hof maken. Hoe doe je dat? 
Een goede optie is het geven van bloemen, maar met 
welke bloem druk je het beste je gevoelens uit? Hoe 
gedraag je je überhaupt op een date? Mocht er een 
andere lover bestaan: hoe duelleer je met hem 
volgens de erecode? Als je dan eenmaal wordt 
uitgenodigd bij de ouders thuis voor het diner: 
welke vork moet je voor welk gerecht gebruiken? 
Hoe schrijf je een mooie brief? Deze en andere 
vragen over etiquette zullen deze avond 
beantwoord worden en vervolgens in praktijk 
gebracht worden.  
 
 20.00 uur (met Leids kwartiertje) in Lipsius 228 
 Opgeven is niet nodig 
 Om 22.00 uur is er een borrel in Cafè de Keyzer 

Etiquetteavond Dinsdag 13 
februari 

De royal wedding is alles waar mensen de laatste 
tijd over kunnen praten, maar wist je dat prins 
Harry bijna met iemand anders getrouwd was? Niet 
echt, natuurlijk. Maar wel in de reality show I 
Wanna Marry Harry! In de show doen vrouwen mee 
die met elkaar strijden om de liefde van prins Harry. 
De twist? Het is niet werkelijk prins Harry, maar een 
acteur. Maar dat weten de vrouwen niet. Dat zorgt 
natuurlijk voor fascinerende TV. Zijn de vrouwen 
hier voor de rijkdom, of voor echte liefde? De 8 
afleveringen worden over de 3 avonden verdeeld. Je 
hoeft niet bij elke avond aanwezig te zijn, maar dan 
mis je natuurlijk wel wat! 
 
 20.00 uur bij Eline thuis (Morsweg 52) 

 
 

16-and-praeses gilde 

Van jongs af aan krijgen kinderen een beeld 
voorgeschoteld van kwetsbare prinsesjes, die nog 
op geen twintig matrassen kunnen slapen als er 
een erwtje onder ligt. Vanavond gaan wij 
feministisch verantwoorde royals bespreken! 
Vind jij Catherina de Grote ook zo cool? Is 
Nefertiti jouw heldin? Kijk jij op tegen 
Wilhelmina? Vertel vanavond over jouw 
favoriete royal en aan het eind hebben we 
allemaal een collectie stoere verhalen over niet 
zulke kwetsbare prinsesjes. 
 
 20.00 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt 

Maandag  
12 februari

  

De Bijbel staat vol met verhalen over koningen zoals 
de muzikale David en wijze Salomo en koninginnen 
als de dappere Esther. Dr. Baasten zal ons deze 
avond meenemen naar de wonderlijke wereld van 
koningen en koningen in de tijd van de Bijbel. Over 
wie het precies zal gaan, zal later bekend worden 
gemaakt.  

 
 20.30 uur, Café de Keyzer 

Woensdag 
14 februari 

Woensdag  
7 februari

  
Donderdag 8, 15 

en 22 februari 

De bekende reclame zegt: Why eat with a clown 
when you can dine with the king? Maar het is 
natuurlijk nóg leuker om bij een Prometheaan te 
eten. Je hoeft geen prins in de keuken te zijn of de 
geleerde dingen van de etiquette avond in de 
praktijk te brengen: dus geef je vooral op als kok, 
hulpkok of eter.  
 
 Opgeven kan tot en met 12 februari door een 

mailtje te sturen naar 
februari@asvprometheus.nl  

 Tijden en kosten in overleg met de kok 
 

Woensdag 14 
februari 

Feministisch gilde 
bespreekt royals 

Koningen en Koninginnen 
in Bijbelse tijd 
Dr. Martin Baasten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eten-bij-een-
Prometheaan 

mailto:februari@asvprometheus.nl


Commissie De Romanovs 
Kees van Beest 
Assessor 
 

Gijs Pennekamp 
Assessor 
 

Laura van den Hooff 
Quaestor 

Rianne Stuivenberg 
Ab-actis 

Susanne Belonje 
Praeses 

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 (klokke) in het Plexus 

 
 

Cultuursociëciteit Vrijdag 23 
februari 

Much that once was is lost, en daarom gaan wij het 
zoeken! Vorm jouw fellowship en ga op een 
avontuur door Middel Aarde met deze geweldige 
Lord of the Rings-speurtocht. Of je nou een 
diehard Tolkien-fan bent of een argeloze kleine 
hobbit die nog nooit de Shire uit is geweest, dat 
maakt niet uit. De speurtocht is ook makkelijk te 
doen zonder enige Tolkien-kennis. Dus vergeet je 
zakdoek niet, wordt niet verleid door de ring en 
bereid je voor op de terugkeer van de koning! 
 
 We verzamelen om 20.00 (klokke)! bij Café de 

Keyzer 
 Opgeven is niet nodig 
 De borrel is om 22.00 in Cafè de Keyzer 

 
 

Dinsdag 27 
februari 

Triomf, triomf, heft aan mijn luit, want het 
poëziegilde gaat odes en lofzangen bespreken! Dit 
kan - in het thema van deze maand - een lofzang 
op een koning zijn, maar ook een ode aan een 
seizoen of de brulkikker is van harte welkom. We 
zijn benieuwd naar jullie inbreng, maar wie alleen 
wil komen luisteren is ook welkom! 

 
 20.30 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt 

Poëziegilde bespreekt odes 
en lofzangen 

Maandag 26 
februari 

  

Heb jij je altijd al eens als een echte royal in een 
kasteel willen voelen? Immers; wat is een royal nu 
eenmaal zonder een fancy woning en een goede 
verdediging? Op zaterdag zullen wij naar 
Muiderslot gaan om dit gevoel te beleven. 
 
 Tijd: waarschijnlijk om 10.00 uur verzamelen 

op Leiden Centraal 
 Kosten: €13,50 (afhankelijk van het aantal 

deelnemers zal dit nog dalen), met een 
museumjaarkaart is het gratis 

 Opgeven kan tot en met donderdag 22 
februari door een mailtje te sturen naar 
februari@asvprometheus.nl, geef daarbij ook 
aan of je een museumjaarkaart hebt! 

Zaterdag 24 
februari 

Uitje naar Muiderslot 

Van alle toneelstukken van Shakespeare zijn de 
koningsdrama’s het minst in trek. Ten onrechte. 
Want wanneer je er even voor gaat zitten, betreed 
je een wereld die zijn gelijke niet kent. Wij 
stappen niet alleen de middeleeuwen in, of raken 
gefascineerd door Shakespeare Renaissance-visie 
op het middeleeuwse koningschap; wij merken 
ook al héél snel dat die periode die ver achter ons 
ligt wel erg veel aanknopingspunten biedt met de 
politiek van vandaag de dag. Heeft Shakespeare 
de moderne politiek beïnvloed, of is het zo dat wij 
de politiek zijn gaan bekijken door een 
Shakespeareaanse bril? 
 
 20.30 uur in Lipsius 147 
 De borrel is om 22.00 in Café de Keyzer 

Koningdrama’s van 
Shakespeare 
Professor dr. Ton Hoenselaars 

Woensdag  
21 februari 

Lord of the Rings 
speurtocht  

Het thema ‘Royals’ is ook heel gemakkelijk te 
verbinden met muziek; bijnamen als ‘Queen’ en 
‘King’ worden wel eens gegeven aan zangers, 
zoals Aretha Fanklink, Michael Jackson en 
Madonna. Maar; wat is eigenlijk de rol van muziek 
in de maatschappij? En hoe kunnen stukken van 
bijvoorbeeld Beethovens’ Alle Menschen werden 
Brürder en ‘We are the champions’ van Queen met 
elkaar vergeleken worden? In deze lezing zal PhD 
researcher Ismaïli M'hamdi ons meenemen naar de 
wonderlijke wereld van muziek. 
 
 20.30 uur in Café de Keyzer 

Woensdag 28 
februari 

Koninklijke muziek 
Hafez Ismaili m' Hamdi 

Dinsdag 20 februari, 
vrijdag 23 februari en 
maandag 26 februari 

Danscursussen 
voor het gala 
 

De galacommissie organiseert ook dit jaar weer 
danscursussen; talent of voorkennis is niet vereist! 
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