
Programma  

Juni 2018 
 

Bestuur 

Parcival 

Iedere minuut komt er wereldwijd 23.000 kilo aan 
plastic terecht in onze oceanen. Milieuorganisatie 
‘By the Ocean we Unite’ voert onderzoekexpedities 
uit naar de effecten van dit plastic op ons 
ecosysteem. Hiermee hopen zij bij te kunnen 
dragen aan een betere wereld.  
 
 20.30 uur, KOG (Lorentzzaal, A144) 

By the Ocean we Unite 

Welke kunstwerken laat je zien tijdens een 
tentoonstelling, welke invloed heeft dit op het 
narrative dat je wil overbrengen aan het publiek? 
Friso Lammertse, curator van Boijmans van 
Beuningen, geeft ons  een inkijkje in de 
museumwereld aan de hand van zijn recente 
tentoonstellingen over Babel en Rubens. 
 20.30 uur, Café de Keyzer  

Curator van Boijmans 
Drs. Friso Lammertse 

Woensdag 
 13 juni 

Om snel nog inspiratie op te doen voor je vakantie 
en van Prometheanen te horen wat de mooiste 
plekken zijn, is er geen beter moment dit te 
bespreken dan de laatste EbeP voor de zomer! 
 
 Geef je voor 12 juni op, door te mailen naar 

ebep@asvprometheus.nl  

Eten-bij-een-
Prometheaan 

Neeltje Jans is een attractiepark in Zeeland, waar je 
kan leren over de Deltawerken. Er is onder meer 
een waterspeelplaats waar je zelf met sluisjes, 
dammen en watervalletjes de loop van water kan 
regelen, een orkaanmachine en een 60 meter lange 
waterglijbaan, waar je vanaf kan gaan in 
tweepersoonsbootjes. Ook zullen we een rondvaart 
over de Oosterschelde doen, waarbij we hopelijk 
zeehonden te zien krijgen.  
 
 Prijs: €10,50; met MJK: €9,43  
 Opgeven via dagjes@asvprometheus.nl  
 Verzamelen om 08.30 uur op Leiden Centraal 

Neeltje Jans 

Zaterdag 
9 juni 

  

Wij zullen onze zusjes van ViaKunst weer 
ontmoeten onder de sterrenhemel van Utrecht. 
Welke film er getoond zal worden blijft nog even 
onbepaald. Laat ons daarom weten welke film jij 
graag zou willen zien en wie weet schittert jouw 
lievelingsfilm wel op het witte doek.  
 
 Geef je voor 11 juni op door te mailen naar 

beammeupscotty@asvprometheus.nl   
 Verzamelen 19.00 uur op Leiden Centraal 

Openlucht Cinema bij 
ViaKunst  

Donderdag 
14 juni 

Woensdag  
6 juni 

 
 

  

Woensdag 
13 juni 

Het is alweer even geleden dat we de highlands 
achter ons lieten. Daarom zullen we vanavond 
herinneringen ophalen van karaoke tot Loch Ness. 
Ook als je niet mee was naar Schotland, ben je 
natuurlijk van harte welkom! 
 
 20.30 uur, Café de Keyzer  

BRC-Reünie 

Dinsdag 
12 juni 

In samenwerking met GreenKeys 

Dagjescommissie ‘Carpe Noctem’ 

BRC ‘Caledonia’  

Tijdens de jaarlijkse LIFF Summer Special verandert 
het historische Pieterskerkplein drie dagen in een 
openluchtbioscoop. Wij zullen Logan Lucky 
bekijken. 
 22.00 uur, Pieterskerk  

LIFF Summer Special 

Cultuurtip! Vrijdag 
8 juni 

Het einde (van het collegejaar) nadert! Dat betekent 
dat het perfecte moment is aangebroken voor een 
pacifistische oorlog met de lieftallige Duivelseitjes, 
waar we met de lasers zullen strijden voor onze 
overwinning.  
 
 Tijd wordt binnenkort bekend gemaakt!  
 Kosten: €12,50 voor twee potjes  
 Geef je voor 8 juni op door te mailen naar 

whatdoyoubeam@asvprometheus.nl  

Lasergamen 

Vrijdag 
15 juni 

In samenwerking met Duivelsei 
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Na de succesvolle, spetterende editie van december 
is het nu weer zover: het Prometheaanse Open 
Podium! Dit is het moment voor elke Prometheaan 
om te laten zien wat ze in huis hebben. Dus hou je 
van stand-up comedy, het maken van muziek of heb 
je gewoon een hele mooie stoel die je graag wilt 
showen, geef je dan op. Alles is mogelijk! Geef je 
voor 25 juni op met een act door te mailen naar 
POPster@asvprometheus.nl. 
 
 19.30 uur (stipt!), Lipsius (2.34) 

Open Podium Woensdag  
27 juni 

Ontsteek jouw vuur voor cultuur en dans mee op de 
discohits van Saturday Night Fever, de meezingers 
van ABBA, en de beats van italodisco. Steel jij de 
show als een heuze John Travolta, laat je een afro 
aangroeien, of ga je juist voor de ultieme jaren '80-
look met schoudervullingen? Leef je uit, en 
onthoud: hoe heter, hoe beter! Koop snel een kaartje 
door te mailen naar eindfeest@asvprometheus.nl.  
Opgeven voor het diner kan ook via de mail, tot 15 
juni. 
 
 Diner: vanaf 18.00 uur in 

pannenkoekenrestaurant Oudt Leyden 
 Feest: van 20.00 (inloop tot 23.00 uur) tot 02.00 

uur in Rockademy Café (Morsweg 55 F) 
 Prijs (inclusief onbeperkt gratis drank): €8,70 in 

de voorverkoop, €10 aan de deur 
 Introducés meer dan welkom 
 Dresscode: 70s & 80s 

Eindfeest en diner: Disco Inferno 

Vrijdag 
22 juni

  

Sport je fit en vreet je rond tijdens deze vurige 
afsluiting van het collegejaar. Meld je aan via 
eenbiertjehebikwelverdiend@asvprometheus.nl  
 Sportdag: 14.00 uur, USC  
 BBQ: 17.30 uur, Klikspaanweg (geschatte 

kosten €5)  

Sportdag & BBQ 
Zaterdag 

30 juni
  

Het weer ‘s goed en de tentamens lopen ten einde: 
de perfecte tijd om je cultureel onder te dompelen! 
Dit gaan we doen in Zutphen, een stad met ruim 
1700 jaar aan geschiedenis. In de middeleeuwen 
bloeide de stad op als onderdeel van de Hanze, 
waar we nu nog veel moois van kunnen 
bewonderen. Samen met de middeleeuwse 
studievereniging Floris V zullen we onder 
begeleiding van kunsthistorica dr. Elisabeth Den 
Hartog deze pittoreske stad en het Stedelijk 
Museum verkennen. 
 
 Geef je op tot 19 juni via 

torenhogeverwachtingen@asvprometheus.nl  
 Verzamelen om 09.00 uur op Leiden Centraal 
 Kosten: €3,50, gratis met museumjaarkaart 

Donderdag  
21 juni Stadsbezoek Zutphen 

To be or not be, that is the question, ook voor het leven 
van William Shakespeare zelf: wat is feit, wat is 
mythe? Ton Hoenselaars is professor vroegmoderne 
Engelse literatuur in Utrecht, en weet alles over 
William Shakespeare en zijn werk. Hij zal ons een 
sprankelend beeld schetsen van deze 
wereldberoemde toneelschrijver en zijn 37 stukken. 
 
 20.30 uur, Café de Keyzer  

Terug van weggeweest: 
Shakespeare 
Prof. dr. Ton Hoenselaars  

Woensdag  
20 juni 

Kom vanavond het aankomend bestuur van 
Prometheus bewonderen of je liefde voor gratis 
speculaas voeden.  
 
 18.30 uur (stipt!), Café de Keyzer  
 

Instemmings-ALV 

In samenwerking met Floris V 

Dinsdag 
26 juni 

Een moord tijdens een boekpresentatie. Een 
detective die bijna met pensioen gaat. Vier 
mogelijke verdachten met elk een eigen motief. 
Benieuwd hoe dit moordmysterie zich zal 
ontrafelen?  Kom het zien in het nieuwe toneelstuk 
Gerechtigheid van Toneelgroep Efeze! Laat je 
meenemen in de gedachtegang van de detective, 
kom meer te weten over de verdachten en kom 
beetje bij beetje meer te weten over de aard van het 
moordmysterie. Wie is verantwoordelijk voor de 
dood van Joost?  

 
 Imperium Theater (Oude Vest 33) 
 De zaal opent om 19.30 uur 
 Kaartjes kosten €5 (aan de deur €6) 
 Bestellen via efeze@asvprometheus.nl 
  

Gerechtigheid 

Ma. 18 &  
Di. 19 juni 

Eindfeestcommissie Efeze 
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