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Het feministisch gilde gaat een bezoek 
brengen aan de tentoonstelling “Japans 
naakt” in het Sieboldhuis. Het Sieboldhuis 
zegt hier zelf over: “De invloed van het 
westen en veranderende ideeën in de 
Japanse maatschappij over gender, 
naaktheid en seksualiteit zijn te zien in 
meer dan honderdtwintig foto’s.”

• Kosten: dankzij de acquisitiecommissie 
gratis! Maar neem alsjeblieft je 
studentenkaart of museumkaart mee 
als je die hebt.

We beginnen dit jaar met Harry Jekkers. 
Een voorstelling uit de jaren ‘90 die laat 
zien dat cabaret niet altijd actueel hoeft 
te zijn! We kijken deze in het Lipsius (t.z.t 
een lokaal). Een avond vol levenslessen, 
muziek en een lach.

Kom borrelen over bijzondere woorden! 
Kies een leuk woord: iets wat je al kent, 
of wat je gevonden hebt met behulp 
van tien minuten Google-Translatepret. 
Bespreek met anderen wat dit voor jou 

In oktober 2019 zit het kabinet-Rutte 
III er alweer twee jaar, waarmee het 
ongeveer op de helft van zijn termijn 
is. Hoog tijd dus om eens te kijken wat 
er terechtgekomen is van alle plannen 
die het kabinet bij zijn aantreden 
had. Deze avond zullen we het 
kabinetsbeleid evalueren aan de hand 
van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in 
de toekomst’. Ook als je het - ruim 70 
pagina’s tellende - regeerakkoord niet 
gelezen hebt ben je uiteraard van harte 
welkom!

• Helaas niet gesponsord door Shell of 
Unilever

Heb jij specifieke hobby’s of interesses 
die je wilt delen met anderen? Of wil 
je juist nieuwe dingen leren kennen? 
Dat kan bij onze vele gilden! Van 
poëzie tot chocolade en van kunst tot 
reality TV, voor  iedereen is er wel iets 
leuks. En het beste is: je kunt bij zoveel 
gilden lid worden als je wilt! Kom naar 
deze avond om te ontdekken welke 
gilden er allemaal zijn en wat ze doen, 
om je vervolgens in te schrijven bij je 
favorieten. 

07
zaterdag

10
dinsdag

03
dinsdag

11
woensdag

Gildeavond
Spectrumzaal, Plexus
20:30u

Feministisch Gilde - Bezoek 
Sieboldhuis
Sieboldhuis
13:00u

Cabaretgilde - Harry Jekkers
Lipsius
19:15u - 21:30u

Café Politique - Evaluatie 
beleid van kabinet-Rutte III
Bij Joris thuis 
(Epsilonplantsoen 21)
19:30u

week 36

week 37

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: 

Donderdagen 
15:00u-16:00u

Voor eerste- en ouderejaars die meedoen 
aan het Welcommissieprogramma: leer 
je mentor kennen door samen te eten. 
De mentor neemt contact met je op over 
waar en hoe. Zo heb je ook meteen een 
plekje om te eten voor de lezing!

Iedere tweede woensdag van de maand 
organiseert Prometheus Eten-bij-een-
Prometheaan (EbeP). Geef je op als kok, 
hulpkok of eter en word ingedeeld in een 
leuk groepje Prometheanen waarmee je 
samen gaat eten. Dit is een fantastische 
manier om nieuwe mensen te leren kennen 
én om alvast een plekje te hebben om te 
eten voorafgaand aan de gildeavond. 

• Geef je uiterlijk 9 september op als kok 
of eter via ebep@asvprometheus.nl

• EbeP is afhankelijk van haar koks, dus 
heb jij een kamer in Leiden? Overweeg 
dan om gezellig te koken voor EbeP!

‘Is het een goed idee om op reis te gaan’? 
Dit is zomaar een vraag die een Griek in de 
eerste eeuwen voor Christus aan het orakel 
van Dodona stelde. In de oud-Griekse wereld 
probeerde men over de toekomst na te 
denken aan de hand van voortekens van, 
en vragen aan, het bovennatuurlijke. Dit 
voorbeeld toont dat men bezorgd was over 
een voorgenomen reis, maar we hebben 
ook vragen die gaan over huwelijksgeluk, het 
krijgen van kinderen, zakelijke successen en 
ga zo maar door. In deze lezing analyseren 
we wat gewone mensen in de Griekse wereld 
wilden weten over de toekomst en hoe ze dit 
aanpakten.

04
woensdag

11
woensdag

04
woensdag

Eten-bij-een-Mentor
Tijd en locatie in overleg met 
je mentor

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

Kim Beerden - De toekomst 
in het antieke Griekenland
Spectrumzaal Plexus
20:30u

Maar liefts 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.

• 12 euro (hoe meer mensen 
meegaan, hoe goedkoper het 
wordt)

• Meld je uiterlijk donderdag 5 
september aan via dagjes@
asvprometheus.nl

13
vrijdag

Dagje klimmen
Tijd en locatie volgt voor 
degenen die zich opgeven

Wil jij ook je studiejaar verrijken met het 
opdoen van nieuwe ervaringen en vaar-
digheden, én nieuwe vrienden maken? 
Dan is een commissie doen perfect voor 
jou! Of je nou creatief, analytisch of een 
echt organisatietalent bent, voor iedereen 
is er een commissie die perfect past 
bij hun sterke kanten.  Prometheus 
is vele commissies rijk en deze 
avond kun je ze allemaal ler-
en kennen. En als je vorig 
jaar een commissie 
hebt gedaan, kun 
je deze avond je 
persoonlijke 
cadeautje 
opha-
len!

05
donderdag

05
donderdag

Commissiemarkt
Pompomzaal, Plexus
20:30u

Vreemdetalenpreborrel
Café de Keyzer
19:30u
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Vier met ons de verjaardag van A.S.V. 
Prometheus! Het thema is: “Hoe heter 
hoe beter”. Kom verkleed als draak, 
lucifer, vuurmeester, ovenwant of heel 
iets anders. Voor degene met het 
mooiste kostuum is er een prijsje en een 
verjaardag zonder taart is natuurlijk geen 
verjaardag. Met andere woorden: het 
wordt vlammend goed!

Voor het diesfeest gaan we gezellig 
eten bij Augustinus, ‘vo! Daar kun je voor 
ongeveer 5 euro een heerlijk maaltje 
krijgen. Daarna zullen we gezamelijk naar 
het diesfeest doorgaan.

• Geef je op voor 18 augustus 
door te mailen naar integratie@
asvprometheus.nl  (ook open voor 
ouderejaars)

24
dinsdag

24
dinsdag

Diesfeest - Hoe heter, hoe 
beter
De Herberg (Havenplein 2)
20:00u

Eten bij Augustinus
Restaurant Augustinus 
(Rapenburg 24)
18:30u

week 39

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: 

Donderdagen
15:00u-16:00u

De ijsvogel van bestuur Halcyon is 
september 2018 uitgevlogen en nu, een 
jaar later, uit gevlogen. Maar de vlam van 
Prometheus gaat niet uit! Deze avond 
bespreken we het bestuursjaar van 
Halcyon en zullen zij het stokje doorgeven 
aan f.t.-bestuur Atlas, die tevens hun 
officiele naam zal onthullen. Zoals altijd is 
er ook speculaas aanwezig. 

25
woensdag

Wissel-ALV
Café de Keyzer
20:00u (klokke!)

Nu f.t. Atlas officieel bestuur is geworden, 
kunnen zij hun beleidsplan presenteren, 
waarbij ze al hun plannen voor het 
komende jaar bespreken. Ook hier zal 
natuurlijk speculaas aanwezig zijn.

26
donderdag

Beleids-ALV
Café de Keyzer
20:00u (klokke!)

Het einde van de heerschappij 
van bestuur Halcyon nadert en dus 
organiseren zij traditiegetrouw een 
laatste speurtocht. Daarvoor wagen 
we ons tussen de schilderijen van het 
Rijksmuseum om het bestuursjaar af te 
sluiten met een culturele  zoektocht van 
Rembrandt tot Vermeer.

• Kosten: maar 9 euro! Museumjaarkaart, 
CJP en tot en met 18 is gratis. 

• Geef je op door te mailen naar 
nachtwacht@asvprometheus.nl

Het Pridegilde en 16 and Praeses gaan 
samen wat afleveringen van het laatste 
seizoen van Queer Eye kijken! In deze 
show geven vier queer mannen en één 
Jonathan van Ness mensen volledige 
make-overs en doen hun uiterste best 
je daarover te laten huilen (van geluk). 
Neem wat lekkers mee als je wilt, en pas 
op, er is geen deurbel.

21
zaterdag

17
dinsdag

Museumspeurtocht 
Rijksmuseum
10:00u verzamelen Leiden 
Centraal

Pridegilde en 16&Praeses - 
Queer Eye
Bij Nina thuis, (Trompstraat 48)
20:30u

Christine Teunissen is Eerste Kamerlid 
voor de Partij voor de Dieren, oud-lid 
van de Haagse gemeenteraad en oud-
lid van de Tweede Kamer. Daarnaast is 
ze oud-lid van nog iets anders, namelijk 
A.S.V. Prometheus. In deze lezing zal 
ze vertellen over haar ervaringen in de 
Haagse politiek en deze van meerdere 
kanten belichten.

Weet je niet wat je met je tijd tussen het 
eten en de lezing moet doen? Kom naar 
de preborrel! Leer je mede-Prometheanen 
kennen zoals je verder alleen je 
basisschoolvriendjes kent. Je hoeft geen 
vriendenboekje mee te nemen, want er 
worden losse pagina’s verstrekt, maar het is 
natuurlijk wel leuk.

18
woensdag

18
woensdag

Christine Teunissen - De 
Haagse politiek van binnenuit
Spectrumzaal Plexus
20:30u

Vriendenboekjespreborrel
Café de Keyzer
19:30u

16
maandag

We gaan de fantasiewereld die we 
bedacht hebben verder uitwerken! Je 
kan hierbij zelf (of met iemand anders) 
schrijven over een onderwerp dat je leuk 
lijkt: je kan bijvoorbeeld vertellen over wat 
mensen allemaal met magie doen, een 
obscure religieuze organisatie bedenken, 
of een mythologisch verhaal schrijven.
Je hoeft niet eerder bij een activiteit te 
zijn geweest, want we vertellen graag 
over wat we al bedacht hebben. Voor 
gildeleden die zich wel graag alvast 
willen inlezen, is er een Introductie van 2 
pagina’s in onze Google Drive-map.

Fantasielandengilde - World-
building
Locatie volgt
19:00u

week 38

Concerten zijn duur. Bioscopen niet. Het 
live album Ayreon Universe wordt vertoond 
in Pathé Tilburg. Met gastartiesten van 
onder andere Nightwish, Kayak, Blind 
Guardian en heel veel meer. Bekijk vooral 
de trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=g0GPJ_FqJLU

• Kosten maximaal 12,50 euro
• Opgeven voor 7 september via 

thomasvanurk@live.nl

14
zaterdag

Metalgilde - Ayreon Universe
Verzamelen Leiden Centraal
12:15u


