
EL CID-Week
Augustus 2019

Aan het eind van de zomer zullen ruim 4000 nieuwe eerstejaars weer komen proeven aan Leiden tijdens 
de EL CID-week. Prometheus zal zichzelf presenteren via een breed scala aan activiteiten, waar alle 
leden natuurlijk ook welkom zijn. We zitten de hele week in Café De Keijzer, dus kom langs!
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Cultureel Speeddaten Vanaf 20:30 uur
Kan jij vol passie vertellen over je favoriete obscure film? Of ga jij graag in discussie over de zin 
van het leven? Vanavond kunnen de eerstejaars kort met Prometheanen of met elkaar in gesprek 
aan de hand van cultureel verantwoorde vragen.

Voorzittersdebatbingo Vanaf 19.00 uur
Samen met de EL CID-deelnemers zullen we naar het voorzittersdebat kijken en tegelijkertijd 
Bingo spelen om te zien welke vereniging zich schuldig maakt aan de meeste clichés!

Lezing: dr. Thijs Porck Vanaf 21:00 uur 
Dwergen, draken en dwaze hobbits: Tolkiens Midden-aarde en haar middeleeuwse wortels
Waar haalde J. R. R. Tolkien de inspiratie vandaan voor het scheppen van zijn tweede wereld? In 
deze lezing bekijken we de Oudengelse taal en literatuur die ten grondslag ligt aan Midden-aarde.

Lezing: dr. Hugo Koning Vanaf 22:00 uur
Monsters zijn er overal, in alle tijden en op alle plaatsen ter wereld. Ze zijn tegelijkertijd eeuwig 
angstaanjagend en eindeloos fascinerend. In deze lezing stellen we de belangrijkste vragen over 
monsters: waar komen ze vandaan? Hoe zien ze eruit? En wat is de reden voor hun bestaan?

High Tea Tussen 13.00 uur en 17.00 uur
Kom langs voor een goede kop thee, gratis taart en een leuk gesprek met een EL CID-deelnemer! 
Voor deze activiteit hebben we zoveel mogelijk eten nodig, dus mocht je inspiratie hebben, doe 
dan je favoriete schort om en verblijdt de eerstejaars (en de commissie) met je baksels.

Kleine Prometheus Cultuur Quiz Vanaf 20:30 uur
Test je kennis van muziek, geschiedenis, Leiden en nog veel meer bij de uitdagendste quiz van de 
EL CID-week!

Gildenavond Vanaf 20.00 uur
Vanavond presenteren de gilden van Prometheus zich aan de eerstejaars. Ga naar Tibet met het 
Digitaal Vakantiegilde, ontdek Leiden met het Nachtwandelgilde en leer nieuwe genres kennen 
met het Moeilijkemuziekgilde.

Eindborrel Vanaf 20:00 uur
Vanavond is de traditionele eindborrel waarmee we een succesvolle week afsluiten. Tijdens de 
borrel zal onze toneelgroep Efeze zijn talenten tonen en jij kan meedoen als je dat wilt! Daarnaast 
is dit het moment om nieuwe leden te ontmoeten. Dus of je de hele week aanwezig bent geweest of  
gezellig wilt borrelen, kom gerust en laat meteen je toneelskills zien!


