
Programma  

September 2018 
 

Bestuur 

Parcival 

Maak kennis met je mentor en je groepje onder het 
genot van een heerlijke maaltijd! Na afloop is er de 
mogelijkheid gezamenlijk naar de lezing te gaan. Je 
hoort van je mentor waar en hoe laat het eten voor 
je klaar zal staan. 
 
 Aanmelden via je mentor  
 Alleen voor eerstejaars 

Eten-bij-een-Mentor 

Bij sommige muziek kan je gewoon niet anders dan 
opspringen, terwijl je bij andere nummers alleen de 
kleinste bewegingen durft te maken. Ons lichaam 
reageert op de muziek en kan zo gebruikt worden 
om de onderliggende structuren te analyseren. 
Luister vanavond dan ook naar je gevoel in naam 
van de wetenschap. 
 
 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 

(Kaiserstraat 25) 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer  
 Deze lezing zal gegeven worden in het Engels 
 

The Embodiment of Music 
Carlos Roos Muñoz 

Woensdag 
12 september  

Geniet met je mede-Prometheanen van een gezellig 
diner voorafgaand aan de lezing! Als kok kan je je 
nieuwste kookkunsten uitproberen (kosten deel je 
met de eters): laat je kooktalent zien aan gewillige 
proefpersonen! Ook je allergieën en dieetwensen 
kan je aan ons doorgeven. 
 
 Geef je voor 11 september op als eter of 

(hulp)kok door te mailen naar 
ebep@asvprometheus.nl  

Eten-bij-een-
Prometheaan 

Woensdag  
5 september 

 
 

  

Woensdag  
12 september 

Prometheus kent tientallen gilden, ieder met hun 
eigen unieke activiteiten – van het delen van 
obscure muziek en het bezoeken van het 
Boekenfestijn tot ontbijten bij de HEMA en het 
terugkijken van de Harry Potter-films. Misschien 
zie je door de bomen het bos niet meer, en daarom 
zullen vanavond alle gilden gepresenteerd worden! 
Ook kan je gelijk lid van worden van alle gilden die 
je leuk vindt. 
 
 Vanaf 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 

(Kaiserstraat 25) 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer  

Gildeavond 
Dinsdag 

11 september 

Ad Verbrugge, filosoof, verkozen tot beste docent 
van het jaar aan de Vrije Universiteit en Universiteit 
Leiden en bekend van onder andere Tegenlicht en 
Zomergasten, verwondert zich over de snelheid 
waarin onze wereld veranderd. Hoe groot is de 
impact van de globalisering en alle nieuwe 
technieken op het individu en de samenleving als 
geheel? Deze woensdag zal hij ons kritisch laten 
nadenken over onze tijd. 

 
 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 

(Kaiserstraat 25) 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer  
 

Filosofie voor het heden 
dr. Ad Verbrugge 

Woensdag  
5 september 

 
 

  

Integratiecommissie ‘Hestia’ 

De ridder Parcival, opgegroeid in het wilde woud, 
is nu bijna een jaar in Leiden op zoek naar de Graal 
der Cultuur. Om de graal te vinden, moet hij 
diverse aanwijzingen opvolgen en hier heeft hij 
jouw hulp bij nodig. Ontdek Leiden in de avond en 
leer je mede-Prometheanen kennen in deze 
ridderlijke zoektocht! 
 
 Verzamelen om 20.00 uur voor Café de Keyzer 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer  

Parcival’s Queeste naar de 
Graal der Cultuur    

Dinsdag 
4 september 

mailto:ebep@asvprometheus.nl


 
 
 
 
 
 

Bestuur Parcival 
Eveline van der Veen 
Assessor PR 
pr@asvprometheus.nl 

Arthur Wesselink 
Assessor Intern 
intern@asvprometheus.nl 

Jurrian Meijerhof 
Quaestor 
quaestor@asvprometheus.nl 

Maartje Dingemans 
Ab-actis 
abactis@asvprometheus.nl 

Lotte Kokkedee 
Praeses 
praeses@asvprometheus.nl 

Voor sommigen is het het einde van de wereld, 
voor anderen een glanzend nieuw begin. Wat Brexit 
ook met je doet, er is altijd reden om je gevoelens 
weg te feesten. Kom verkleed als je favoriete EU-
land, Brits stereotype of abstracte interpretatie van 
de democratie. Is je outfit net zo origineel is als 
Groot-Brittanië's keuze om de EU uit te stappen? 
Dan maak je kans op een leuke prijs!  
 
Verdere informatie volgt nog!  

Dinsdag  
25 september Diesfeest: Brexit   

Biotechnologie en de 
Noodzaak van Kunst 
Prof.dr.ing. Rob Zwijnenberg 

Woensdag  
19 september 

Na een jaar waar we met liefde activiteiten voor 
jullie verzorgd hebben is het tijd om het stokje door 
te geven aan de Wipwapjes.  Maar voordat het 
helemaal zo ver is zullen we eerst het afgelopen jaar 
bespreken met natuurlijk de gebruikelijke 
speculaas.  

 
 20.00 uur (klokke!) in Café de Keyzer 

Woensdag 
26 september 

Wissel-ALV 

Met de officiële aanstelling van ons prachtige f.t. 
gaan we wipwappend een nieuw verenigingsjaar 
in. Vanavond zal in het teken staan van hun 
plannen.  
 
 20.00 uur (klokke!) in Café de Keyzer 
 

Donderdag 
27 september 

Beleids-ALV 

Aarde, Water, Vuur en Lucht. Deze zomer hebben 
we Boek 1 en 2 al gekeken, maar Boek 3 moet nog 
steeds... Dus, sluit je aan bij deze derde Avatar: the 
Last Airbender marathon en kom nostalgisch 
genieten van deze geweldige serie!  
 
 Vanaf 13.00 uur, Flanorpad 7c 
 Het is fijn als je iets te snacken of te drinken 

meeneemt!  

Avatar Marathon Boek 3 Zaterdag 
16 september 

Met behulp van biotechnologie kunnen wij de 
natuur, levende wezens, maar ook de menselijke 
geest en het lichaam veranderen en verbeteren. 
Wat zijn de grenzen die we willen stellen aan 
biotechnologische ingrepen in de natuur en de 
mens? Biotechnologische innovaties stellen onze 
gevestigde ethische en esthetische waarden over 
mens en natuur zo op de proef dat we ook de 
kunsten nodig hebben in onze zoektocht.  
 
 20.30 uur in de Spectrumzaal van Plexus 

(Kaiserstraat 25) 
 Borrel vanaf 22.00 uur in Café de Keyzer  

f.t. ‘Wipwap’ 

Onze leden zijn een belangrijk onderdeel van de 
vereniging, want naast hun stralende aanwezigheid 
verblijden zij ons ook met de organisatie van 
commissie-activiteiten.  Kom vanavond langs om 
uit te vinden wat er zoal te doen is!  
 
 20.30 uur in Café de Keyzer 

Commissieavond  
Donderdag 

13 september 

Ben jij niet zo’n nachtuil of moet je na de lezing nog 
half Nederland doorkruizen om naar huis te gaan, 
maar wil je wel graag bij Prometheus borrelen? Dan 
heeft de commissie 'Hestia' de perfecte oplossing: 
een preborrel! Deze zal plaatsvinden in Café de 
Keyzer vóór de lezing, zodat de gezelligheid van de 
late uurtjes van de nacht naar de vroege avond 
komt.  
 
 Vanaf 19.00 uur in Café de Keyzer 
 Toegankelijk voor alle leden! 

Preborrel  

Donderdag 
13 september  

Integratiecommissie ‘Hestia’ 

Tjitske Reidinga, o.a. bekend van Gooische 
Vrouwen, speelt in dit toneelstuk ‘Sophie’. Op een 
avond zullen we het levensverhaal van Sophie leren 
kennen. Met alle lovende recensies belooft het 
bijzonder te worden! 
 
 De kosten bedragen rond de €20 per kaartje 
 Geef je voor 17 september op door te mailen 

naar sophie@asvprometheus.nl  
 We verzamelen om 19.00 uur op Leiden 

Centraal 

Toneel: Sophie  

Donderdag 
20 september 

i.s.m. het Toneelgilde 

mailto:sophie@asvprometheus.nl

