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Onze ontzettend leuke zusjesverenigingen 
Particolarte (Amsterdam) en ViaKunst 
(Utrecht) komen deze avond ons 
vergezellen! Van iedere vereniging zullen 
een paar leden een korte presentatie 
houden over een onderwerp wat hen 
boeit. Een avond om veel te leren én veel 
leuke mensen te leren kennen, dus.

> 22:00u, presentatie Cultuurlijk Blog!

Migratie is al al lange tijd één van de meest 
dominerende thema’s in de politiek. Vrijwel 
iedereen heeft er een sterke mening over. Maar 
migratie is volstrekt niet iets nieuws. Om ons 
daar een beeld van te geven, zal hoogleraar 
migratiegeschiedenis Marlou Schrover een 
overzicht schetsen van dit eeuwenoude 
fenomeen.

> 22:00u, presentatie Weekendje II!

03
woensdag 10

woensdag

Marlou Schrover
Café de Keyzer
20:30u

Ledensymposium
Café de Keyzer
20:30u

week 14

17
woensdag

Wat betekent het vandaag de dag om 
een artiest te zijn? In samenwerking met de 
studievereniging voor Kunstgeschiedenis 
gaan we proberen antwoorden te vinden 
op die brede vraag. Kunstenaar Rudi 
Struik zal samen met onderzoekscollectief 
Think Twice op interactieve wijze hun visie 
tentoonspreiden, dus laat je verrassen!

Let op: Deze lezing zal in het Engels worden 
gegeven.

Rudi Struijk
Spectrumzaal Plexus
20:00u
22:00u, borrel Café de Keyzer

week 16

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 zit-
ten hier speciaal voor 
jullie op dit moment. Er 
zullen thee en koekjes 
zijn. Deze maand: 

Vrijdag 5 April 
en 12 april 

13:00u-14:00u

06
zaterdag

Dagjescommissie Fantazia 
presenteert: een graffitiworkshop! 
Laat je creativiteit de vrije loop 
en geniet van deze kans op 
legaal vandalisme! Wie 
weet ontketen jij wel 
je innerlijke Banksy of 
ontpop je je tot ware 
kunstenaar.

> Geef je tot 3 april op via 
dagjes@asvprometheus.nl

Graffitiworkshop met 
Dagjescommissie Fantazia
12:00u, Amsterdam
Verzameltijd wordt later 
bekend gemaakt

week 15Filmavond gala: A 
Christmas Carol
Lipsius 227 
20:00u (klokke!)
 

Oktober, 1843. Een ontzette Charles 
Dickens heeft het niet breed en ondanks 
zijn vroege succes liepen zijn drie laatste 
boeken op een mislukking uit. Bovendien 
wijzen zijn uitgevers hem af. Hij besluit 
dan maar een nieuw boek te schrijven 
en zelf te publiceren. Dickens creëert in 
zes weken het verhaal van ‘A Christmas 
Carol’, een meesterwerk dat de heilige 
dag veranderde in het gezellige 
familiefeest zoals we die vandaag 
kennen.

Het is al bijna zo ver! De buitenlandreis 
naar het prachtige Polen zal over een 
paar weken al plaatsvinden. Dus heb jij je 
ingeschreven, kom dan vooral langs op 
de infoavond en raak geïnformeerd.

16
dinsdag

Infoavond BRC
Café de Keyzer
20:30u

Duivelsei en Prometheus slaan de handen 
ineen en roepen de perfecte combinatie 
tussen spel en cultuur op: het Grote 
Duivelsei-Prometheus-stadsspel! De stad is 
ons bord en wijzelf zijn de pionnen. Maak 
je klaar voor een avond vol spelplezier!

> Geef je voor 7 april op via hellevuur@
asvprometheus.nl

09
dinsdag

Stadsspel met Duivelsei
Tijd en locatie wordt later 
bekend gemaakt

DANSLESSEN GALA
In de verte horen we al de 
sprankelende muziek van het gala waar 
Prometheanen op 12 april de sterren 
van de hemel zullen dansen. Maar help! 
Weet jij nog niet hoe je moet stijldansen? 
Geen nood: de galacommissie biedt 
danslessen aan zodat iedereen kan 
zwieren op die magische avond.
• 31 maart: 13:00u-17:00u
• 4 april: 19:00u-22:00u
Precieze tijden en locatie van begin- 
en gevorderdenlessen volgen later.

week 17

02
dinsdag

Pasen nadert, en bij Pasen hoort J.S. Bachs 
Matthäus Passion. Het is in Nederland een 
van zijn bekendste composities en een van 
zijn langste. De Matthäus-Passion vertelt het 
lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het 
Evangelie volgens Matteüs. Prometheus 
bezoekt dit jaar de uitvoering van de 
Nederlandse Bachvereniging in De Doelen 
in Rotterdam.

> Let op! Alleen voor degenen die een 
kaartje hebben besteld

11
donderdag

Matthaüs Passion
19:30u Rotterdam De Doelen
18:00u op Leiden Centraal

Welkom in de wereld van Charles Dickens! 
Deze avond zal een wervelwind 

worden van schitterende jurken, 
tuxedoflappen en ‘quick, quick, 

slow’. Het Prometheusgala, 
hét gala waar gestijldanst 

wordt, mag je niet missen! 
Ook is er de keuze 

om van de voren
 te genieten 

van een luxe 
driegangendiner.

> Geef je op via 
gala@asvprometheus.nl 

> Kaartjes kosten 20 
euro, inclusief hapjes 

> Diner (optioneel) kost 31 euro, 
inclusief 2 drankjes

12
vrijdag

Charles Dickens Gala
21:00u, Leids Danscentrum 
(Lammerschansweg 134A)
18:30u, diner bij Brasserie 
Cronesteyn

Houd jij ook zo van pausen, voorzitters, 
en landen die afhankelijk zijn van hun 
relatie met Rusland? Kom dan naar de 
BRC-pubquiz! Ga de strijd aan met je 
mede-Prometheanen en leer leuke feiten 
over Polen, haar inwoners, tradities en 
geschiedenis. Ook leuk als je niet op BRC 
mee gaat!

24
woensdag

BRC-pubquiz
Café de Keyzer
20:30u

26
vrijdag

26 april - 5 mei: Buitenlandreis 
naar Warschau en Krakau
Verdere info wordt verschaft 
aan de reizigers via mail


