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Sander vertelde ons dat hij had gedroomd dat we 
een beleidspicknick op het zomerprogramma 
hadden gezet. F.t. Wipwap is er natuurlijk om 
dromen uit te laten komen, dus bij deze een 
beleidspicknick! Heb je een leuk idee voor een 
activiteit? Wil je graag dat we ergens extra aandacht 
op vestigen volgend jaar? Of wil je gewoon chillen 
met het coolste f.t. van dit moment? Kom dan naar 
de beleidspicknick! Neem zelf wat lekkers mee, dan 
hebben we straks een hele hoop lekker eten!

 12.00 uur (later aansluiten mag), de Hortus

Beleidspicknick met 
f.t. Wipwap

Oosterse Dim-Sum -
Theegilde 

Zaterdag
7 juli

Düsseldorf is een smeltkroes van cultuur. De stad is 
een centrum voor industrie, elektronische muziek 
(waaronder Kraftwerk), kunst en mode. Ook het 
oude centrum de Alstadt bruist met leven. Met maar 
liefst 300 pubs en disco’s staat het bekend als de 
langste bar ter wereld. De perfecte plek dus voor 
een gezellig weekendje weg met je mede-
Prometheanen! 

Weekendje Düsseldorf

We gaan met schaduwen experimenteren, maar 
niet op de manier waarop je denkt! We gaan licht
schijnen op alledaagse voorwerpen, en zullen 
vervolgens proberen om iets te tekenen gebaseerd 
op de schaduw die dit voorwerp werpt. Als het 
kan, neem tekengerei en bureau- of nachtlampen 
mee!

Graag opgeven door te mailen naar 
nina.littel95@gmail.com, en vermeld wat je 
meeneemt als je iets kan meebrengen! 

 20.00 uur, Lipsius (307)

Schaduwen - Tekengilde Woensdag
4 juli 

In de zomermaanden komt de World Press Photo 
2018 naar Museum Volkenkunde! De 
tentoonstelling toont ruim 160 winnende foto's in 
verschillende categorieën, zoals natuur, sport en 
actualiteit.

 Om 13.00 uur verzamelen bij de ingang van het 
museum

 Gratis met een museumkaart en voor alle 
Leidse studenten (anders 14 euro)

World Press Photo -
Museumgilde

Maandag
9 juli

Zondag
1 juli

6 t/m 9 juli

Queer Eye - Pride gilde & 
16-and-Praeses

Donderdag
5 juli 

Let me be crystal queer: Het Pride Gilde en 16 
and Praeses organiseren samen (alweer) een 
activiteit! We gaan verder waar we gebleven zijn 
en gaan wat meer afleveringen van Queer Eye 
kijken. In Queer Eye geeft de Fab Five (meestal) 
hetero mannen een complete make-over, en ze 
acen het! Het is een pantastic feel good show, en 
het is, les bi honest, hands down de beste reality 
tv die je ooit zult kijken.

 20.30 uur, Narmstraat 23A

Dim-Sum is een Chinese maaltijd die naast thee 
wordt genuttigd. Denk aan dumplings, loempia's, 
eiercakejes, rijstpudding en veel meer. De Dim-Sum 
is op Willem van der Zaandreef 4 in Voorschoten 
vanaf 17.00. Geef je uiterlijk woensdag 4 juli op 
via lcjol@live.nl Voor de activiteit wordt een bijdrage 
van €5,- gevraagd.

Weekendje 2 commissie

mailto:nina.littel95@gmail.com
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Studio Ghibli heeft meer dan 20 films gemaakt, en 
wij gaan ze deze zomer allemaal kijken! We 
beginnen deze marathon met deze zes films... >> 
Nausicaä of the Valley of the Wind, Laputa: Castle 
in the Sky, Grave of the Fireflies, My Neighbour 
Totoro, Kiki's Delivery Service en Only Yesterday.

 Vanaf 11.30 uur, bij Francine Geurts thuis
 Meer informatie over de films is te vinden in 

het gildeprogramma op de Prometheus website

Studio Ghibli marathon 
Dag 1 – Animegilde 

Dinsdag
17 juli

Black tie cocktails drinken –
Upstairs 

Vrijdag 
13 juli

Ben jij ook zo benieuwd wat voor eten er wordt 
geserveerd op kamp of wil je weten wat je gaat 
missen? Dan is nu je kans! 25 Juli wordt er door de 
geweldige kampco een proefavond gehouden. Laat 
even weten of je komt eten zodat we voldoende 
hebben. 

 Geef je op door te mailen naar 
kamp@asvprometheus.nl

Kamp eten 

Woensdag
25 juli

Vrijdag 
13 juli

Mary Poppins & Enchanted 
- Disneygilde

Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, 
maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. 
Alleen de Avatar, meester van alle vier de 
elementen, kon ze stoppen, maar toen de wereld 
hem het meeste nodig had, verdween hij. Honderd 
jaar ging voorbij, en het was hoog tijd voor een 
marathon, om de epische avonturen van Avatar 
Aang en de BoemerAng Bende (nogmaals) te 
aanschouwen.'

 Vanaf 13.00 uur (later aansluiten mag, net als 
eerder afhaken) 

 Flanorpad 7c
 Zelf eten en drinken meenmen wordt erg 

gewaardeerd
 Aanmelden is fijn, maar niet verplicht

Last Airbender
Marathon

9 juli en 12 
juli

Vandaag kijken we twee Disneyfilms die zowel 
gebruikmaken van animatie als van live action! In 
Enchanted komt een Disneyprinses terecht in ons 
wereldse New York, waar ze onder andere leert dat 
een Echt Mens niet zomaar de hulp kan inroepen 
van een vogeltje of eekhoorn bij het maken van een 
jurk. En wil ze eigenlijk nog wel wat met Prince 
Charming, of is happily ever after toch niet zo 
zwart-wit als ze altijd had gedacht? Naast 
Enchanted kijken we ook Mary Poppins, het 
klassieke verhaal van een magische kinderjuf. Op 
een bepaald moment neemt ze de kinderen mee 
naar een magische wereld in een van de tekeningen 
van een schoorsteenveger. Klinkt allemaal heel 
logisch.

 Vanaf 19.00 uur, bij Francine Geurts thuis

Bij Upstairs houden we wel van een goede borrel, 
maar we kleden ons er ook graag goed voor. Deze 
avond zullen we op ons paasbest genieten van een 
lekker drankje. Dus stoom je cocktailjurk, haal een 
kledingroller over je smoking en google nog even 
snel hoe je dat ding nou zelf strikt!

 Vanaf 21.00 uur
 Bij Schelte of Francine M. thuis, afhankelijk 

van het weer. De dag van tevoren zullen we 
de locatie aankondigen op Facebook, mensen 
zonder Facebook kunnen ons appen voor de 
locatie.

We vervolgen deze marathon met de volgende vijf 
films... >> Porco Rosso, Ocean Waves, Pom Poko, 
Whisper of the Heart en Princess Mononoke.

 Vanaf 11.30 uur, bij Francine Geurts thuis
 Meer informatie over de films is te vinden in 

het gildeprogramma op de Prometheus website

Studio Ghibli marathon 
Dag 2 - Animegilde

Donderdag
26 juli

Ben jij een “supertaster”? Hier komen wij achter met 
kleurstof en wetenschap. Nu we toch een blauwe 
tong hebben gaan wij net als blue-tongued skinks 
insecten uitproberen! Mocht je dat toch iets te 
experimenteel vinden zijn er ook leuke boardgames 
te spelen.

 Data: 16-31 juli. Datumprikker volgt 30 juni.
 Kosten: ongeveer 2-3 euro pp
 Waar: Hildebrandpad 212 te Leiden

Supertaster – Het Proeflokaal
Datum wordt 

nog geprikt

Kampcommissie

mailto:kamp@asvprometheus.nl
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Museum Beelden aan Zee aan het strand bij 
Scheveningen is het enige museum in Nederland 
dat zich uitsluitend richt op beeldhouwkunst. In de 
zomer stellen een aantal beeldhouwkunstenaars 
hun werk tentoon: dit is zeker een bezoek waard. 
Het museum ligt aan het strand en als het weer 
meezit, kunnen we ook daarvan genieten!

 Om 11.00 uur verzamelen op Leiden Centraal 
bij de AKO

 15 euro en gratis met een museumkaart

Museum Beelden aan 
Zee - Museumgilde

Zaterdag 
4 augustus

We vervolgen deze marathon met de volgende vijf 
films... >> My Neighbours the Yamadas, Spirited 
Away, The Cat Returns, Howl's Moving Castle en 
Tales From Earthsea.

 Vanaf 11.30 uur, bij Francine Geurts thuis 
 Meer informatie over de films is te vinden in 

het gildeprogramma op de Prometheus 
website

Studio Ghibli Marathon 
Dag 3 - Animegilde

Woensdag 
1 augustus

Heb jij nog ruimte over in je boekenkast? Elk jaar 
vindt in Deventer – Moskou aan de IJssel, voor 
intimi – de grootste boekenmarkt van Europa plaats 
en het Boekenfestijngilde gaat daar uiteraard ook 
langs. Omdat Deventer niet binnen de singels ligt 
en dus een aardig eind reizen is vertrekken we op 
tijd. Houd er rekening mee dat, hoewel 
pinautomaten inmiddels ook Overijssel hebben 
bereikt, het geen kwaad kan om enig contant geld 
mee te nemen.

 Meld je van tevoren even aan bij Joris 
via jorisvdriet@gmail.com

 Zondag 5 augustus om 8:00 uur verzamelen 
voor de AKO op Leiden Centraal

Deventer boekenmarkt –
Boekenfestijngilde

Zondag
5 augustusOm 15.00 uur is op het Stationsplein in Zandvoort 

de aftrap met de speciale Pride at the Beach
Parade. Een kleurrijke parade leidt de bezoekers 
via de boulevard en het strand naar het centrum.
Het hijsen van de regenboogvlag om 16.00 uur op 
het Raadhuisplein is het startsein voor het
Openingsfeest. De trein vertrekt om 14.05 vanaf 
Leiden Centraal, spoor 4b. Stuur een berichtje naar
nina.littel95@gmail.com als je mee gaat.

Maandag
30 juli

Pride at the Beach 
Parade - Pridegilde

Met circa zevenduizend andere deelnemers lopen 
we mee in Pride Walk naar het Vondelpark, 
waarmee de jaarlijkse Pride Amsterdam wordt 
geopend. In het park zijn er allerlei festiviteiten, 
optredens en een rainbow markt. De Pride Walk 
begint om 12 uur vanaf het homomonument. We 
zullen de trein nemen van 11.02 vanaf Leiden 
Centraal, spoor 5b. Stuur een berichtje naar 
nina.littel95@gmail.com als je mee gaat.

Pride park/ Pride walk –
Pride gilde

Zaterdag
28 juli

Kom lekker stappen!

Zaterdag 
4 augustus

We eindigen deze marathon met de laatste zes 
films... >> Ponyo, The Borrower Arrietty, From Up 
On Poppy Hill, The Wind Rises, The Tale of 
Princess Kaguya en When Marnie Was There. 

 Vanaf 11.30 uur, bij Francine Geurts thuis 
 Meer informatie over de films is te vinden in 

het gildeprogramma op de Prometheus website

Studio Ghibli Marathon 
Dag 4 - Animegilde 

Maandag 
6 augustus

Het is eindelijk weer tijd voor een 
Sherlockactiviteit! Op maandag 6 augustus gaan we 
wat Sherlock gerelateerde spelletjes spelen en als 
we zin hebben nog een film of aflevering van een 
van de series. We beginnen vanaf 20:30u op 
Nieuwstraat 45.

Sherlockgilde 
Maandag 

6 augustus

Dagjescommissie “Carpe Noctem” gaat op 4 
augustus met haar laatste dagje naar Twello, om 
“hello!” te zeggen tegen het Blotevoetenpad! Voor 
maar €2,50 (!) kun je mee lekker door water 
banjeren, over boomstammen klauteren en 
allerhande lol beleven. Dus: doe kleren aan die vies 
mogen worden, neem extra kleren mee (tenzij je 
lekker modderig in de trein wil zitten, we don’t 
judge) en kom 4 augustus mee naar Twello!

Meld je aan door te mailen  
naar dagjes@asvprometheus.nl

 Verzamelen: 4 augustus, 9:00 op Leiden CS bij 
de AKO, trein om 9:17

 Kosten: €2,50

Dagjescommissie ‘Carpe Noctem’
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Maartje Dingemans
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abactis@asvprometheus.nl

Lotte Kokkedee
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praeses@asvprometheus.nl

We gaan het Zweedse drama Girls Lost kijken. 
Deze film gaat over drie meisjes die een bloem
ontdekken die hen tijdelijk in jongens kan 
transformeren. Als jongens tellen ze opeens overal 
mee en zijn ze razend populair. Maar de euforie 
verandert wanneer een van hen haar nieuwe 
identiteit enthousiast omarmt en er onverwachte 
gevoelens ontstaan. Vanaf 20.30 uur bij de 
Trompstraat 48!

Girls Lost – Pride 
gilde 

Donderdag 
23 augustus

Bakken voor de high-tea -
Smulbakkersgilde

Dinsdag 
14 augustus

Disney heeft heel wat animatieklasiekers 
geproduceerd, en de studiobazen zijn hard bezig 
om ze allemaal naar de echte wereld te halen! 
Vanavond kijken we twee van deze 
herverfilmingen, namelijk Pete's Dragon en 
Cinderella. Waarom deze twee? Omdat ik ze nog 
niet gezien heb, that's why. En als echte Disneyfan 
kan ik ze niet zomaar laten liggen! Jij toch ook niet?

 Bij Francine Geurts thuis
 Vanaf 19.30 uur 

Pete’s dragon & Cinderella: 
live action remakes – Disney 
gilde

Donderdag 
23 augustus

Het is weer zo ver: duizenden nieuwe eerstejaars 
worden in Leiden een week lang losgelaten om de 
stad, universiteit, maar vooral de vele 
verenigingen beter te leren kennen. De EL CID-
commissie heeft voor de hele week een fantastisch 
programma neergezet om zoveel mogelijk nieuwe 
leden te werven. Kom vooral een keer langs deze 
week om een praatje te maken met de EL Cid’ers 
en vertel ze wat jij zo leuk vindt aan Prometheus!

 Zie op het bijgeleverde EL CID-programma 
wat wanneer en waar gebeurd!

13 t/m 17 
augustus

EL CID-week

Voor alle leden van het promoteam organiseert de 
EL CID-commissie een informatieavond. Tijdens 
deze avond zal de commissie meer vertellen over 
het programma van de week en informatie geven 
over wat er van je verwacht wordt als lid van het 
promoteam. Dus of je nou een doorgewinterde 
promotor bent of voor het eerst je charmes in de 
strijd gooit, kom vooral langs!

 Vanaf 20.00 uur in Café de Keyzer
 Je kan tot 22 juli je shirts bestellen, stuur 

hiervoor een mail naar 
elcid@asvprometheus.nl en vermeld
hierbij meteen welke maat je wil

Promoteam avond

Donderdag 
9 augustus

Tijdens de EL CID komen er veel nieuwe 
Prometheanen naar Leiden. Ze komen langs onze 
vereniging om gepaaid te worden met 
gezelligheid, lezingen en niet te vergeten: taart! Op 
woensdag is de high-tea en daar moet natuurlijk 
voor gebakken worden! Daarom organiseert het 
Smulbakkersgilde op 14 augustus een bakavond 
met het thema 'Kraak de koekjes', vanaf 20.00u op 
Nieuwstraat 45. Het gilde zorgt voor ingrediënten 
van vijf recepten, maar je mag natuurlijk ook zelf 
bakspullen en ingrediënten voor een eigen recept 
meenemen. Eventuele uitgaven worden vergoed 
door de EL CID-commissie! Ps. Alles wat gemaakt 
wordt, is voor de EL CID'ers, maar we mogen 
natuurlijk wel proeven tijdens het bakken.

De activiteit waar iedereen het hele jaar naar 
uitkijkt is weer bijna hier: geniet van zorgvuldig 
gepland eten, test je kennis bij de GPCQ en slaap 
weer eens veel te weinig bij het Prometheuskamp 
van 2018!

Kamp 2018 

27 t/m 30 
augustus 

EL CID - commissie

EL CID – commissie

Kampcommissie ‘???’
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