Programma

Bestuur

Maart 2018

Parcival

Zaterdag
3 maart

Legendarisch Gilde

Monsterdieren in Teylers
Museum

Het Legendarisch Gilde gaat naar een
tentoonstelling in het Teylers museum in Haarlem
over monsterdieren, van zeeslangen tot Bigfoot.
Komt allen!
 Om 10.30 uur verzamelen op Leiden Centraal

5-9 maart

VVO-week

De VVO-week is een initiatief van alle Veelzijdige
Verenigingen samen en het thema is VVO
Kindertijd! Een week lang gaan we pubquizzen,
gymmen alsof er geen morgen is en als klap op de
vuurpijl een heuse poolparty! Kortom: één groot
feest. Daarnaast is er ook nog een lezing over
Rusland en een tostibrunch. Komt daarom allemaal
in grote getalen naar wat misschien wel de
kinderachtigste week van je studententijd wordt!
 Meer informatie volgt in de weekmail en op
Facebook!

Vrijdag
9 maart

Galacommissie ‘Andersen’

Gala

9 maart is alweer het magische gala. Deze avond zal
in het thema staan van sprookjes. Elke prins en
prinses is uitgenodigd, dus heb je nog geen kaartje
koop deze dan snel door een mail te sturen naar
gala@asvprometheus.nl. Op deze avond zal er ook
gestijldanst worden, dus vergeet niet om je skills
nog even op te krikken bij de danscursussen op 1 en
3 maart.
 Diner (€29,50); Brasserie Cronesteyn
 Gala (€16,50 en €18 aan de deur); 21.00 uur,
Leids Danscentrum (Lammenschansweg 134a)

Zaterdag
10 maart

Pridegilde

LHBTI-verkiezingsdebat

Het Pride Gilde organiseert samen met COC Leiden
en het LGBT+ Network van de Universiteit Leiden
een LHBTI-verkiezingsdebat voor alle Leidenaren.
Tijdens dit debat zullen Leidse politici diversiteit en
inclusiviteit binnen de stad Leiden bespreken.
 20.00 uur, Lipsius 0.19

Woensdag
14 maart

Eten-bij-een-Prometheaan

Het is de tweede woensdag van de maand en
daarmee is het weer tijd voor Eten-bij-eenPrometheaan: dé gelegenheid om je medePrometheanen te leren kennen! Wees niet bang je op
te geven als kok: met een hulpkok erbij wordt koken
een eitje.
Geef je op als kok, hulpkok of eter met vermelding
van je dieetwensen en/of allergieën.
 Opgeven kan tot en met 12 maart door te
mailen naar ebep@asvprometheus.nl
 Tijden en kosten in overleg met de kok

Woensdag
14 maart

Lezing Filmfestival
Alex Mouret

Het kleurrijkste filmfestival is natuurlijk ons lokale
Leids internationaal filmfestival. Ze vertonen films
van over de hele wereld. En de wereld is groot met
veel films. Ga je daar ook films draaien over de
glorieuze jeugd van de grote leider Kim Jong Il? Of
hilarische Indische actiefilms? Soms moet je
daartussen kiezen. Alex Mouret, oprichter van het
LIFF, Zegt hoe hij dat aanpakt en nog veel meer.
 20.30 uur, Lipsius 227
 22.00 uur start de borrel in Café de Keyzer

Donderdag
15 maart

Bandjesavond bij
Particolarte

We hebben natuurlijk ook zusjes in Amsterdam.
Particolarte heeft een bandjesavond en wij zijn als
zusjes gewoon lekker welkom. Ze gaan leuke
muziek voor ons spelen en we mogen zelfs
meedoen. Dus als je ook iets wil spelen geef dat dan
door, door te mailen naar
bestuur@asvprometheus.nl.
 Inloop 21.00 uur, start 22.00 uur
 Maloe Melo (Lijnbaansgracht 163, Amsterdam)

Vrijdag
16 maart

Hortuslunch & UB-lezing
Prof. Dr. Erik Kwakkel

Woensdag
28 maart

Ledensymposium

Iedereen vraagt altijd ‘bestuur, meer lezingen bitte!’
Voor de verandering hebben we besloten te luisteren
en, nog vreemder, zelfs besloten ernaar te handelen.
Dus deze vrijdag is er een heerlijke lunch in de
hortus in dit lenteweer en daarna een lezing van Erik
Kwakkel waar we kennis zullen maken met
beroemde manuscripten en bestiaria die de
universiteit rijk is.

Even genoeg van steeds braaf luisteren naar alle
lezingen? Dan is het een verademing om toch eens
zelf te spreken! Laat iedereen horen waar dat
onderzoek van je nu echt over gaat, wat die
obscure studie van je inhoudt, of maak mensen
enthousiast over je hobby. Je bent natuurlijk ook
van harte welkom om je mede-Prometheanen te
bewonderen.

 Lunch: 12.00 uur, Hortus Botanicus
 Lezing: 15.00 uur, Universiteitsbibliotheek

 20.30 uur, Café de Keyzer
 Geef je op voor een lezing (ongeveer 10
minuten) door te mailen naar
momenttoshine@asvprometheus.nl

Zaterdag
17 maart

Cultuurtip!
So You Think You Can Karaoke?

Kom gezellig bij de sociaal-culturele vrijplaats van
Leiden veganistisch eten en/of dansen en karaoke
zingen!
 18.30 uur (veganistisch) eten (€6)
 21.00 uur karaoke (donatie)

Woensdag
21 maart

Euraziatische ontmoetingen
Carolien Stolte

Handel en diplomatieke betrekkingen beïnvloeden
de cultuur van beide handelspartners. Van
Nederlands contact met India tijdens de Gouden
Eeuw zijn bijvoorbeeld sporen te zien in onze
kunsten. Carolien Stolte onderzoekt de intellectuele
geschiedenis van zuid-Azië vanuit een
transregionaal perspectief. In deze lezing zal zij
ingaan op Indiase invloeden in de Nederlandse
Letteren.
 20.30 uur, Café de Keyzer

Zaterdag
24 maart

Alcoholicagilde

Broekloze Borrel

Prometheus is een vereniging zonder verplichtingen,
behalve bij alcoholica! Buiten de verplichting tot
gezelligheid geldt vanavond een heus
kledingvoorschrift. Geen Jasje-dasje, maak je geen
zorgen, maar wél Broekloos. Alles mag: bier, thee,
wijn, limonade, sterk. Alles is geoorloofd zolang het
kledingstuk om je benen geen pijpen heeft.

Donderdag
29 maart

In samenwerking met T.W.I.S.T.

Dictwee

Het jaarlukse groot Prometeaanse diktee word een
feest. Kandidaten koemn van heel Leiden samen
voor deze strijd tot de dood waarin grammatika
het grootste dodelijke wapen is. Schrijf wat
moeilijke zinenn op zoals je dnekt dat het hoord en
je kan meedoen. R kan er maar een winnun!
Eeuwige schaamte voor de verliezers!
Ben ju ook zoon goede spellur?
 19.15 uur , Lipsius 228
 22.00 uur borrel in Café de Keyzer

Zaterdag
31 maart

Vrienden- en
Reünistendag

Vandaag zal de jaarlijkse Vrienden- en
Reünistendag plaatsvinden. Emeritus professor
Sterrenkunde Vincent Icke zal ons vertellen over
‘Reisbureau Einstein’: de mogelijkheden tot
(tijd-)reizen in de ruimte. Na deze lezing zal er een
stadswandeling en high tea plaatsvinden. Alle
Prometheanen en hun ouders zijn van harte
welkom om bij deze dag aanwezig te zijn!
 Meld je voor zondag 26 maart aan door te
mailen aan bestuur@asvprometheus.nl

 Locatie volgt!
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