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Leiden bruist op 3 oktober. Geniet eerst 
van een heerlijke portie hutspot, met 
liefde voor je gekookt door het nieuwe 
bestuur Halcyon. Vergezel ons daarna 
met hernieuwde energie tijdens het 
ontdekken van de nachtelijke kermis.
 
> geef je uiterlijk 2 oktober op via hut-
spot@asvprometheus.nl, samen met 
eventuele allergiën

Ossip Zadkine is in 
Nederland met name 
bekend om het Rotter-
damse monument De 
verwoeste Stad, dat op in-
drukwekkende wijze de bombardement-
en uitbeeldt. We reizen naar Den Haag 
om bij Beelden aan Zee meer meester-
werken van deze modernistische beeld-
houwer te aanschouwen.

Wil je gezellig je mede-Prometheanen 
leren kennen voor de lezing onder het 
genot van lekker eten? Kom dan naar 
Eten-bij-een-Prometheaan! Je kunt je op-
geven als eter, hulpkok of kok. EbeP is af-
hankelijk van zijn lieve koks, dus wees een 
held en geef je op als kok!

> Geef je uiterlijk 7 oktober op via ebep@
asvprometheus.nl, samen met eventuele 
allergiën

Houd jij ook zo van mee-
doen (want meedoen is 
belangrijker dan winnen) 
of houd je 
júíst van winnen? Kom 
deze vurige liefde uiten door tegen an-
dere teams te strijden in de pubquiz van 
Hestia! Blaas iedereen omver met jouw 
feitenkennis, veeg de competitie van taf-
el bij de muziekvragen of laat iedereen 
zich verbazen over jouw kennis van Pro-
metheus!

> Let op! Alleen voor eerstejaars 
en mentoren!

In de zeven winterdagen waarop de 
griekse Alkyone, betoverd tot ijsvogel, 
haar eieren uitbroedt, dreigt er storm 
noch wind. Deze Halcyon Days duiden 
tegenwoordig op een tijd van geluk en 
kalmte. Bij dit symposium zullen alle leden 
van bestuur Halcyon hun associatie delen 
met de mythe van Alkyone.

06
zaterdag

10
woensdag

10
woensdag

09
dinsdag

Leids ontzet: hutspot eten 
Ekklesia
18:00u

Beelden aan zee: Zadkine 
Verzamelen voorzijde Leid-
en Centraal
10:00u

Integratiecommissie Hest-
ia: pubquiz
Café de Keyzer
20:15u

Bestuurssymposium: 
“Halcyon”
Café de Herberg
20:30u

EbeP: Eten-bij-een-
Prometheaan
Tijden en kosten in 
overleg met de kok

17
woensdag

Bacteriele resistentie is een groot probleem 
voor de volksgezondheid. Een groep 
ambitieuze Leidse studenten doet 
onderzoek naar het ontdekken van de 
zwaktepunten van deze microben. In 
deze lezing zullen zij toelichten hoe hun 
project de oplossing zal bieden tegen 
antibiotica resistente bacterien.

Dit jaar zullen we gaan 
genieten van een herfstig 
boslandschap in wandelbos 
Groenendaal. Naast een prachtige 
wandeling, zullen we ook meer te weten 
komen over de geschiedenis die dit bos 
met zich meebrengt. Het kan handig zijn 
om zelf een lunchpakket mee te nemen! 

iGEM: Fifty Shades of Stress
Lipsius 005
20:30u
22:00u borrel Café de Keyzer

Historische herfstwandeling
Verzamelen voorzijde 
Leiden Centraal
11:00u

Heb jij altijd al dieren willen knutselen van 
wc-rollen of knijpers? Vind je het leuk om 
iets creatiefs te maken van kastanjes of 
bladeren? Of wil je ook graag een zelfge-
maakte palmboom in je kamer? Kom dan 
naar de natuur DIY en laat je creatieve 
talent bloeien! 

16
dinsdag

Natuur DIY
Lipsius 148
20:30u
22:00u borrel Café de Keyzer

week 41 themaweek: natuur

week 40

24
woensdag

In gesproken talen gebruiken we onze stem 
om berichten te communiceren. In ge-
barentalen hebben we echter veel meer 
instrumenten tot onze beschikking: we 
maken gebruik van onze (twee!) handen, 
maar ook het gezicht en het lichaam. Hoe 
worden deze resources gecombineerd tot 
taal? En is die taal nu echt zo verschillend 
van gesproken taal?

Heb je al eens nagedacht over de rol van 
horror in de natuur? We maken een reis 
door de wereld van natuur-horror aan de 
hand van eco-filosoof Theodore Roszak, 
cult eco-horrorfilms uit de jaren 70 en 80, en 
recentere blockbusters zoals The Day After 
Tomorrow.

31
woensdag

Gebarentalen - Marloes 
Oomen
Lipsius 005
20:30u
22:00u borrel Café dee Keyzer

Invasie van de Plastic Soep 
Monsters - Evert Jan van 
Leeuwen
Lipsius 005
20:30u
22:00u borrel Café de Keyzer

week 43

week 44
Integratiecommissie 
Hestia: pannenkoeken 
18:00u
Klikspaanweg 1531

woensdag

Commissie Hestia gaat pan-
nenkoeken bakken! Deze 
kunnen jullie beleggen met 
de meest interessante ding-
en, of gewoon met klassiekers 
zoals poedersuiker of stroop. Deelname 
is helemaal gratis, maar je moet wel zelf 
beleg naar keuze meenemen!
> Opgeven voor 29 oktober via welkom@
asvprometheus.nl
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OPEN 
HOK

 uurtje.
Als je vragen of op-
merkingen hebt, kun 
je altijd langskomen 
bij het bestuur tijdens 
het open hok uurtje, 
we zitten hier speciaal 
voor jullie op dit mo-
ment. Er zullen thee 

en koekjes zijn. Deze 
maand:

Dinsdag 
14:00-15:00

Ter ere van Coming Out Day op 11 oktober 
organiseren we een avond over ervaringen 
met uit de kast komen. Ter inspiratie zullen we 
een aantal coming-out video’s op youtube 
bekijken en deze bespreken. Als je zelf een 
inspirerende coming-out video kent, moedi-
gen wij aan om deze te laten zien. Mocht je 
alleen willen luisteren, dan is dat ook prima! 
Neem wat lekkers mee! 

18
donderdag

Pride gilde: Coming Out 
Day
Trompstraat 48
20:00u

20
zaterdag

23
dinsdag

Al je favoriete spelletjes in een Pro-
metheus-jasje! Speel ons Pro-
metheus-kwartet of ontdek welke 
Prometheaan je écht bent met Welke-Pro-
metheaan-Ben-Ik. Uiteraard worden er 
ook andere spelletjes gespeeld, en neem 
zelf ook vooral je favoriete spelletjes mee!

Integratiecommissie Hestia: 
Spelletjesavond
Café de Keyzer
20:30u


