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Na een lange verbouwing is museum De 
Lakenhal weer open! Er zijn verschillende nieuwe 
tentoonstellingen te bezoeken, waaronder een 
met werken van een aantal beroemde Leidse 
schilders uit de Gouden Eeuw.

> Gratis voor museumkaarthouders en €7,50 
voor studenten

Heb jij ideeën voor het beleid van komend 
jaar? Kom dan vrijdagmiddag 2 augustus 
picknicken met f.t. Atlas! Kom vooral en 
aarzel niet om ook wat lekkers mee te 
nemen! 

Op 29 juli gaat het Pridegilde de 
fototentoonstelling “Art with pride, Pride & 
Prejudice bekijken, om vervolgens mee te 
lopen met de Pride on the Beach Parade 
door Zandvoort heen. Mail naar 
nina.littel95@gmail.com om je op te geven.

In Café Politique, voorheen bijgenaamd ‘Het 
Vlammetje’, heeft een coup plaatsgevonden: 
Floris en Joris hebben de leiding overgenomen 
van Bastiaan en Steven. De eerste activiteit onder 
dit nieuwe regime draait om een beroemd artikel 
van Francis Fukuyama uit 1989, getiteld ‘The End 
of History?’ Deze avond zullen we bediscussiëren 
of Fukuyama’s these achterhaald is. Ook als je 
het artikel niet (helemaal) hebt gelezen, ben je 
uiteraard van harte welkom.

19
vrijdag

02
vrijdag29

maandag

30
dinsdag

Café Politique - Het einde 
van de geschiedenis
Bij Joris thuis 
(Epsilonplantsoen 21)
20:30u

Museumgilde - Museum de 
Lakenhal
Ingang museum de 
Lakenhal
14:00u

Beleidspicknick f.t. Atlas
Leidse hout
15:00u

Pride on the Beach
Tijd en locatie volgt nog

week 22

03
zaterdag

01
donderdag

Op 3 augustus zullen wij afreizen naar het 
openluchttheater Vondelpark in Amsterdam 
waar we gaan genieten van een gezellig 
avondje cabaret. De show is geheel gratis, 
al kan je voor vijf euro gegarandeerd een 
zitplek reserveren. Mocht je meer informatie 
willen over de shows, ga vooral naar 
openluchttheater.nl. Wij zullen om 19:15 
verzamelen bij Leiden Centraal. De show 
begint om 20:30 mocht je dat niet redden. 
Laat het toneelgilde vooral weten of je van 
plan bent te komen!

Voor alle leden van het promoteam organiseert 
de EL CID-commissie een informatieavond, 
waarin de commissie meer vertellt over het 
programma van de week en wat er van je 
verwacht wordt als lid van het promoteam. 
Dus of je nou een doorgewinterde promotor 
bent of voor het eerst je charmes in de strijd 
gooit, kom vooral langs!

> Je kan tot zondag 21 juli je shirts bestellen, 
via elcid@asvprometheus.nl. Vermeld hierbij 
meteen welke maat je wil.

Toneelgilde - Cabaret: Yunus 
Aktas en Rayen Panday
Vondelpark
20:30u

Promoteamavond
Café de Keyzer
20:00u

week 24

Bestuur Halcyon
Dominique Mulder
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Joris van de Riet
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ab-actis@asvprometheus.nl

Eline Berkhout
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quaestor@asvprometheus.nl

Lisette Neeleman
Assessor Intern
intern@asvprometheus.nl

Floris Meertens
Assessor Extern
extern@asvprometheus.nl

Leonie Dams
Assessor PR
pr@asvprometheus.nl

afweizgheid
quaestor

 
Eline gaat op vakantie 
en zal zich meerdere 
weken in een andere 
tijdszone bevinden! 
Heb jij vragen betref-
fende de quaestuur? 
Zorg dat je deze voor of 
na haar aanwezigheid 
hebt gesteld. Anders 
kun je natuurlijk altijd 
een ander bestuurslid 
aanspreken.

10 juli - 31 juli 

10
woensdag

Move over de kroegentocht, Prometheus 
organiseert een heuse boekentocht! 
Besteed jij ook graag je tijd in 
boekenwinkels, bladerend door   allerlei 
verhalen, verschillende genres afgrazend? 
Een middag lang zullen we in verschillende 
boekenwinkels in Haarlem rondsnuffelen, 
van grote boekenzaak tot antiquariaat.

Boekentocht Haarlem
11:30u, verzamelen Leiden 
Centraal bij de AKO

Commissie Vegaburg heeft een prachtige 
reis naar Hamburg georganiseerd, waarin 
we alle hoeken en gaten van de stad 
zullen ontdekken. Cultuur, kunst, boten, 
hamburgers, voor ieder wat wils toch?

Het is weer zo ver: duizenden nieuwe 
eerstejaars worden in Leiden een week 
lang losgelaten om de stad, universiteit, 
maar vooral de vele verenigingen beter 
te leren kennen. De EL CID-commissie 
heeft voor de hele week een fantastisch 
programma neergezet om zoveel mogelijk 
nieuwe leden te werven. Kom vooral een 
keer langs deze week om een praatje te 
maken met de EL Cid-ers en vertel ze wat 
jij zo leuk vindt aan Prometheus!

>  Zie op het bijgeleverde EL CID-
programma wat wanneer en waar 
gebeurd!

5/8
vr-ma

12/16
ma-vr

Weekendje II - Hamburg
Tijden worden doorgegeven 
aan de reizigers

EL CID-week
Elke dag in Café de Keyzer

Bij het muziekgilde gaan we deze avond 
een discussie houden over de rol tussen kunst 
en kunstenaar. Denk hierbij aan kunstenaars 
met twijfelachtige levenskeuzes en hoe 
dat impact heeft op hoe de muziek wordt 
ervaren door het publiek.

24
woensdag

Muziekgilde - 
Discussieavond
Tijd en locatie worden later 
bekend gemaakt

week 25

week 25

week 25

week 25

week 25

Fantasielandengilde - 
worldbuilding
Bij Sander thuis 
(Omegaplantsoen 812)
19:30u

Het Fantasielandengilde is net begonnen 
met het bedenken van een nieuwe wereld 
om in te worldbuilden en verhalen in te 
schrijven. Vandaag is de tweede activiteit, 
waar we het land dat we de vorige keer 
bedacht hebben verder uit gaan werken. 
Ook de rest van de zomer zijn er nog 
activiteiten; word lid van het gilde om 
daarvan op de hoogte te blijven! Het maakt 
niet uit als je niet bij eerdere activiteiten bent 
geweest, dan praten we je gewoon bij.

02
dinsdag

Vriendenboekjes alleen voor basisschool-
kinderen? Nee, hoor! Want het favoriete 
gerecht en liefste huisdier van je mede-
Prometheaan is essentiële informatie, ook 
nu je ouder bent! En, weet jij al wat je later 
wilt worden?

07
woensdag

Vriendenboekjesborrel
Café de Keyzer
20:30u

Het toneelgilde eindigt de zomer met deze 
“Musical Singalong” van de Uitmarkt. De 
show is geheel gratis. Laat het toneelgilde 
vooral even weten of je kan komen. Voor 
de show zijn er genoeg andere dingen te 
doen dus we zullen ons sowieso vermaken. 
Mocht je later willen aansluiten, dan kan 
dat zeker (al wordt het waarschijnlijk wel 
druk en moeilijk om elkaar te vinden).

25
zondag

Toneelgilde - Musical 
Singalong
Museumplein, Amsterdam
15:45u, verzamelen Leiden 
Centraal

EL CID-week


