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M e y e r -
beer is één 

van de grote 
namen van de 

19e eeuwse opera, 
wat het equivalent is van 

de hedendaagse blockbuster 
movies. De grote sterren uit die tijd 

zongen er in mee, er was spectaculair 
entertainment en muzikaal waren ze zeer 
kleurrijk. Hoewel Meyerbeer enigszins in 
vergetelheid is geraakt, leeft zijn werk de 
laatste jaren weer helemaal op. En met name 
voor Leiden is hij van waarde; de tweede 
akte van zijn opera Le prophète speelt zich 
daar af, want Jan van Leiden is de centrale 
figuur. Tijd dus voor Meyerbeer in Leiden!

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 
opgeven als eter, hulpkok of kok. EbeP is 
afhankelijk van zijn lieve koks, dus wees 
een held en geef je op als kok!

> Geef je uiterlijk 10 december op via 
ebep@asvprometheus.nl, met eventuele 
allergiën

De dagjescommissie gaat 
los! Voor hun eerste 
activiteit gaan ze 
pottenbakken in 
Rotterdam. Dus 
steek die handen 
uit de mouwen 
en geniet van een 
creatieve middag.
Verdere informatie zal 
verschaft worden door de 
commissie.

> Let op: alleen voor degenen die 
zich hebben opgegeven

04
woensdag

12
woensdag

08
zaterdag

Hein van Eekert- Leidse 
Opera
Café de Keyzer
20:30u

Dagjescommissie Fantazia: 
Pottenbakken
Centrumkant Leiden 
Centraal
11:15u

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

19
woensdag

Ouders, verzorgers, we hebben ze 
allemaal, en de meesten van ons hebben 
ook broers of zussen. Hoe je met elkaar 
omgaat en samenleeft in één huis verschilt 
erg van gezin tot gezin, zoals dat ook 
verschilt tussen studentenhuizen. Waar 
het ene gezin of studentenhuis echt één 
geheel vormt en enorm begaan is met 
elkaars doen en laten, is het andere gezin 
veel meer “los zand”. Ook zijn er gezinnen 
waar continu ruzie wordt gemaakt. Maar 
maakt dit eigenlijk iets uit? Heeft de manier 
waarop een gezin functioneert, invloed op 
hoe een kind zich ontwikkelt of hoe en kind 
zich als volwassene gedraagt? Je ontdekt 
het tijdens de lezing van vanavond!

Shelley van der Veek - 
Ouders, broers en zussen; niet 
met ze of niet zonder ze…? 
Café de Keyzer
20:30u

Bestuur Halcyon
Dominique Mulder
Praeses
praeses@asvprometheus.nl

Joris van de Riet
Ab-Actis
ab-actis@asvprometheus.nl

Eline Berkhout
Quaestor
quaestor@asvprometheus.nl

Lisette Neeleman
Assessor Intern
intern@asvprometheus.nl

Floris Meertens
Assessor Extern
extern@asvprometheus.nl

Leonie Dams
Assessor PR
pr@asvprometheus.nl

OPEN 
HOK

 uurtje
Als je vragen of op-
merkingen hebt, kun 
je altijd langskomen 
bij het bestuur tijdens 
het openhokuurtje, 
we zitten hier speciaal 
voor jullie op dit mo-
ment. Er zullen thee 
en koekjes zijn. Ook 
kun je je merchan-
dise ophalen! Deze 
maand:

woensdag
14:00-15:00

PLEXUS, 3e ver-
dieping

21
vrijdag

Nog een paar daagjes en dan zijn de 
feestdagen er weer. Luid de kerstvakantie 
in met deze laatste borrel van 2018! Trek je 
mooiste (of lelijkste) kersttrui aan, zet een 
gewei op, of straal gewoon vrolijkheid uit 
op deze kerstborrel waar we met zijn alle 
gezelligheid vieren.

Kerstborrel
Café de Keyzer
21:00u

Malaria is verantwoordelijk voor een 
half miljoen doden per jaar, maar 

tot op heden is er nog geen 
effectieve malariavaccinatie 

verkrijgbaar. Om het 
onderzoek te versnellen 

zijn menselijke 
m a l a r i a - 

infectiemodellen 
ontwikkeld. Bij 

deze onderzoeken 
worden gezonde 

vrijwilligers expres 
geïnfecteerd met malaria 

om de effectiviteit van 
potentiële vaccinaties te testen. 

Vanavond zal Dr. Roestenberg 
verscheidene malaria infectiemodellen 

bespreken.

12
woensdag

Meta Roestenberg - Hoe 
maken we vaccins voor 
malaria?
Café de Keyzer
20:30u

De dagen worden donker, maar de 
straten worden verlicht. De nachten 
worden kouder, maar we houden elkaar 
warm. Even is het vrede op aarde, en zijn 
we er voor elkaar. 
Wil je nog meer cheesy kerstsfeer? 
Kom naar het fantastische, glorieuze, 
overheerlijke Prometheus-kerstdiner! 
Een prachtig 3-gangen menu voor 
maar 14,50 (exclusief drankjes) en nog 
prachtigere Prometheanen om je heen. 
Wie wil dat nou niet?

> Geef je uiterlijk 15 
december op via 
kerstelfjes@

18
dinsdag

Kerstdiner
Bregje Leiden
17:30u

06
donderdag

Sinterklaas
Café de Keyzer
20:30u

Halcyon zat eens te denken wat hij Pro-
metheus zou schenken. Een leuke avond met 
de goede Sint? Speculaas voor wie dat lekker 
vindt? Lekkers voor elke zoete Prometheaan? 
Deze avond zul jij niet zonder cadeau naar huis 
toe gaan!

Sinterklaas gaat Prometheus bezoeken! Neem 
een cadeautje van €5,- mee, dan zal er iets 
spannends mee gebeuren. Hint: kleed je 
warm aan.

> Geef je uiterlijk 5 december op via sinterk-
laas@asvprometheus.nl

WEEK 49

WEEK 50

WEEK 51

JANUARI
Prometheaans Open Podium

In Januari is het weer zover: het open 
podium! Heb jij een talent dat je graag aan 
je mede-Prometheanen wilt showen of is 
je goede voornemen voor 2019 om viool 
te leren? Alles kan bij het open podium! 
Datum, locatie en tijd worden volgende 
maand bekend gemaakt, maar denk nu 
vast na over wat jouw act gaat zijn.


