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Het Virunga park in Congo is een van de 
laatste plekken op de wereld waar nog 
wilde berggorilla’s te vinden zijn. Koste wat 
kost proberen de rangers dit bijzondere 
natuurgebied te beschermen. Helaas worden 
zij hierin tegengewerkt door de nasleep van 
een bloederig verleden en de vondst van 
olie. 

Ontdek samen met de spreker van vanavond 
Latijns-Amerika. Pablo Isla is kenner van zowel 
recht als geschiedenis. Deze kennis gebruikt hij 
voor een goed doel, want heeft onder andere 
bijgedragen aan projecten in Chili met als doel 
de bevordering van de mensenrechten. 

07
dinsdag

15
woensdag

Latijns-Amerikaanse wereld 
- Dr. Pablo Isla
Café de Keyzer
20:30u

Documentaire ‘Virunga’
Lipsius 227
20:00u (klokke)

week 19

22
woensdag

Buiten ons zonnestelsel bevindt zich een 
grote onbekende wereld. Hoe worden 
nieuwe werelden gevormd en op welke 
manieren kunnen we onderzoek doen 
naar een plek waar we niet zomaar op 
bezoek kunnen gaan? Harold Linnartz is 
gespecialiseerd in laboratoriumastrofysica 
en zal met ons op deze vragen ingaan.

> Om 22:00u zal de feestcommissie het 
volgende feest presenteren!

De wereld buiten ons zon-
nestelsel – Prof. dr. Harold 
Linnartz
Café de Keyzer
20:30u

week 22
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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: 

Maandag
15:00-16:00

Plexus,
3e verdieping

08
woensdag

De samenleving is doordrenkt van politiek. 
Hoewel kunst kan dienen als ontsnapping 
voor deze alledaagse spanningen, ligt 
er veel verborgen onder het oppervlak. 
Marie Dittrich zal ons meer vertellen over 
de verhalen die zich afspelen recht onder 
onze neus. 

Voorafgaand aan de lezing zullen we het 
levendigste pand aan het Rapenburg 
bezoeken om in het restaurant van 
Augustinus een hapje mee te eten. 
Kosten hiervan bedragen rond de €4,50.

> Let op: Deze lezing zal in het Engels 
worden gegeven
> Meld je aan voor Eten-bij-Augustinus 
voor 8 mei via mei@asvprometheus.nl

De wereld in klassieke 
muziek - Prof. dr. Marie 
Dittrich
Café de Keyzer
20:30u

week 21

Cupcakes versieren
Café de Keyzer 
20:30u 

In ons thema ‘onbekende werelden’ 
gaan we cupcakes versieren. Want 
waarom zouden we deze maand van 
ontdekkingen beginnen op een lege 
maag? Wil je het heelal op je cupcake 
maken? Dat kan! Wil je het landschap 
van Jeppener op je cupcake maken? 
Leef je uit! Kom je eigen cupcake 
versieren en de mooiste krijgt een prijsje. 

> Meld je aan voor 30 april 
via mei@asvprometheus.nl

Deze speurtocht is een kwestie van leven 
of dood. Wees onbevreesd en ontdek de 
onbekende werelden van de hel, want 
daar wacht een groots avontuur. Weet 
jij door het verslaan van de verschillende 
lagen het raadsel op te lossen?  

21
dinsdag

Speurtocht Inferno
Café de Keyzer
20:00u (klokke)

Margaret Mee trok onverschrokken de 
Amazone in om de schoonheid van de 
natuur vast te leggen. Ondanks dat er voor 
ons geen diepe regenwouden om de hoek 
liggen, zullen we in haar voetsporen treden 
en de Nederlandse bossen verkennen.  

> Meld je aan voor 11 mei via mei@
asvprometheus.nl

11
zaterdag

Boswandeling ‘Hooge 
Vuursche’
Verzameltjid: 11:00u

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 23
01
woensdag

Misschien is de wereld van de natuurkunde 
je volledig onbekend, of misschien is het je 
sterke kracht en kun je je kennis met mede-
Prometheanen delen. We zullen het Teylers 
museum ontdekken door middel van een 
theatrale tour. Twee acteurs nemen ons mee 
naar plekken waar het publiek normaal niet 
mag komen. Let op: iedereen is welkom om 
zich aan te sluiten bij het museumbezoek, 
maar alleen de eerste 10 aanmeldingen 
kunnen gegarandeerd mee met de tour!

> Kosten bedragen tussen de 5 en 7 euro
> Meld je aan voor 15 mei via mei@
asvprometheus.nl

18
zaterdag

Teylers museum met een 
theatrale rondleiding
Verzameltijd 12:00u

Hoe gaat het Europa van de toekomst eruit 
zien? In het World Café kijken we naar vijf 
door de Europese Commissie voorgestelde 
scenario’s voor de toekomst van Europa. 
Moeten we door met wat we nu doen 
of terug naar alleen maar economische 
samenwerking? Aan de hand van deze 
scenario’s gaan we in gesprek over welk 
scenario jou het meeste aanspreekt. Je 
hoeft geen expert te zijn op dit gebied of 
speciale ervaringen te hebben, het gaat 
erom dat jouw mening gehoord wordt. Kom 
naar het World Café en praat mee!

20
maandag

World Café: georganiseerd 
door A.S.V. Prometheus & 
EDIC Den Haag
Café de Keyzer
20:00u

Na de duik in het onbekende willen we 
jullie graag een stukje verbazing geven 
om mee te nemen. Tijdens deze workshop 
worden wij dan ook geïntroduceerd in de 
wondere wereld van de goochelkunst. 
Deze avond zal een klein tipje van 
de geheimzinnige goochelaarssluier 
opgelicht worden, maar leren wij bovenal 
een aantal goede trucs voor op feestjes. 

28
dinsdag

Goochelworkshop
Lipsius 228
20:00u

29
woensdag

Quantumwereld – Prof. dr. 
Edgar Groenen
Café de Keyzer
20:30u

week 20

Wanneer we de wereld op heel kleine 
schaal bekijken, komen we in een spectac-
ulaire onbekende wereld terecht, namelijk 
die van de quantummechanica. Daar bli-
jken ineens compleet andere natuurwetten 
te gelden dan op grote schaal, wat allerlei 
fascinerende consequenties heeft. Edgar 
Groenen zal ons tijdens deze lezing meer 
leren over deze bijzondere quantumwereld.

bestuur@
asvprometheus.nl


