
JUNI
2019 Kom tekenen onder invloed van licht, 

geluid, performance, projecties, props 
en een lekker drankje! Bedenker en 
kunstenaar Willum Geerts leidt je langs alle 
performances en doet je verder kijken dan 
je potlood lang is. Deze avondvullende 
queeste trekt ten strijde tegen het beruchte 
imago van de hedendaagse Information 
Overload. Wel of geen tekenskills, het 
maakt niet uit! Iedereen is welkom! 

• 18:15u (stipt!) verzamelen 
Leiden Centraal

• Geef je op via 
ikbeneenkunstenaar@

asvprometheus.nl

While conduct books prescribed silence, 
chastity and obedience to early modern 
English women, many of them chose 
to ignore those norms. This lecture will 
demonstrate the importance of turning 
to alternative types of primary sources in 
the study of women’s history by focusing 
on legal trials concerning merkins, 
accusations of whoredom, and adulterous 
affairs with step-grandmothers.
• Belangrijke mededeling om 22:00u in Café 

de Keyzer!

11
dinsdag

12
woensdag

Lotte Fikkers - Sex & Slander: 
Early modern women in the 
archive (met Albion)
Lipsius 028
20:30u

Tekenen onder invloed
EKKO Utrecht
19:30u-23:00u

week 22

19
woensdag

Luc Reiff is erelid en één van de oprichters 
van A.S.V. Prometheus. Deze avond 
zal hij ons alles vertellen over het eerste 
Prometheusjaar in 1991, de stichting en 
de ontwikkeling van de vereniging. Dat 
belooft een unieke avond te worden, vol 
gesprekken over toen en nu en alles wat 
er is veranderd. 

Luc Reiff - De stichting van 
Prometheus
Café de Keyzer
20:30u

week 24 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: 

Woensdag 12 
juni en 26 juni 
14:00u-15:00u

07
vrijdag

Maar liefst 2,5 uur klimplezier! Er zijn 
verschillende parcours, makkelijkere en 
moeilijkere, en een heleboel kabelbanen 
om vanaf te roetsjen! Je zit gezekerd, dus 
je hoeft niet bang te zijn om te vallen.

• 11,50 euro, hoe meer mensen mee 
gaan, hoe goedkoper het wordt.

• Meld je uiterlijk woensdag 29 mei aan 
via dagjes@asvprometheus.nl

Boomklimmen met 
Dagjescommissie Fantazia
Klimeiland Vlietland, 19:00u
Verzameltijd wordt later 
bekend gemaakt

week 23
Sandra Dieben - Seks; libido 
bestaat niet, zin komt niet uit de 
lucht vallen en use it or lose it!
Café de Keyzer 
20:30u

Seks is een biopsychosociaal fenomeen en 
als het goed gaat, lijkt het vanzelf te gaan. 
Maar hoe werkt het, wat weten we uit de 
wetenschap en waarom is voorlichting 
over seksueel plezier voor vrouwen zo 
belangrijk? Deze avond kun je ook alle 
vragen (‘voor je vrienden’) stellen!

Tobias komt in de gevangenis terecht voor 
een misdrijf dat hij niet gepleegd heeft. Door 
zijn komst in de gevangenis verschuiven alle 
machtsverhoudingen en moet Tobias zien 
te overleven. Ondertussen zit hij nog steeds 
met zijn eigen onschuld in zijn maag. Wat 
moet hij doen?

• Kaartjes 5 euro (€7 voor externen en €7 
aan de deur)

• Kaartjes te bestellen via efeze@
asvprometheus.nl

17/18
ma/di

Efeze - Achter de Tralies
Theater Imperium
19:30u, zaal open
20:00u, begin voorstelling

Zin in lekker eten? Zin in goed gezelschap?  
Of zin om nieuwe vrienden te maken? 
Geef je op voor EbeP als eter, kok of 
hulpkok! 

• Mail naar ebep@asvprometheus.nl

12
woensdag

Eten-bij-een-Prometheaan
Tijd en locatie in overleg met 
de kok

week 25

05
woensdag

Het is eindelijk zover! Ontdek wat Leidse 
studenten bijdragen aan de Leidse cultuur, 
door middel van optredens, exposities en 
lezingen. Ook zamelen we geld in voor het 
UAF, een goed doel dat vluchtelingen een 
kans op goed onderwijs biedt.

• Check de facebookpagina voor het 
programma

14
vrijdag

De Cultuurfabriek
Volkshuis (Apothekersdijk 55A)
18:00u

Het is weer zover, het tweede feest! Voor 6 euro 
p.p. (10 aan de deur) krijg je onbeperkt bier, 
fris, wijn, shots, cocktails en zelfs alcoholvrije 
cocktails. Van te voren vindt er een diner 
plaats. Bij proeflokaal Sijgje kun je voor 25 euro 
p.p. een driegangenmenu krijgen inclusief 3 
drankjes. Externen zijn ook welkom, zowel voor 
het diner (max 10 plaatsen) als voor het feest 
(10 euro).

• Mail voor 19 juni naar feest@
asvprometheus.nl. Geef ook aan of je 
meewilt naar Sijgje (max. 20 man) en of 

28
vrijdag

Hogwarts Feast: Party like a 
muggle
20:00u, Morsweg 55F
18:00u, diner bij Sijgje 
(Morsstraat 6)

In de duisternis licht jij op, klaar om te 
strijden. Jij en je team rennen door de 
nacht, op zoek naar de tegenstanders, 
maar wie zal er winnen?
• Kaartjes kosten 10 euro
• Geef je op via lasers@asvprometheus.nl

20
donderdag

Lasergamen met duivelsei
Silverstone
19:00u

Wie o wie gaat volgend jaar het veertje 
overnemen van bestuur Halcyon? Deze 
avond zal ons lieftallige f.t. worden 
ingestemd!

25
dinsdag

Instem-ALV
Café de Keyzer
19:30u (stipt!)

Humanity House
11:10u, verzamelen Leiden 
Centraal bij de AKO

Via een spannende ervaringsreis van 
ongeveer drie kwartier zie, hoor en beleef je 
wat het betekent om te moeten overleven 
in een conflict- of rampgebied.

• Geef je op via human@asvprometheus.nl
• Toegang is gratis voor de eerste 15!

01
zaterdag

Wat hebben liefde en rechtvaardigheid 
te maken met het oordeel? Vanavond zal 
Maarten Neuteboom ons vertellen over de 
rol die het oordeel speelt in Dante Alighieri’s 
beroemdste werk, de Divina Commedia. Laat 
alle hoop achter, gij die hier binnendtreedt!

26
woensdag

Maarten Neuteboom - Het 
oordeel in Dantes Divina 
Commedia
Café de Keyzer
20:30u

Het is alweer het einde van het jaar, maar 
niet getreurd! Met de zon op je gezicht en 
het gras onder je voeten los je mysteries op 
tijdens Levend Cluedo. Vervolgens geniet je 

in het park van een heerlijke bbq, omringd 
door je favoriete Prometheanen. 

Een chille avond, borrelen 
in de buitenlucht - 

de perfecte 
afsluiter!

29
zaterdag

Levend cluedo en bbq
Locatie wordt later bekend 
gemaakt
16:00u

week 26


