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Culturele Spellenslag
> Vanaf 20.00 uur in Café De Keyzer
De EL CID-deelnemers zullen vanavond Prometheus op de beste wijze leren kennen: spelenderwijs! Met een breed 
aanbod aan culturele spellen zal Prometheus zich van haar beste kant laten zien. Zo zal er Geoguessr aanwezig zijn, 
met foto’s van uitjes en buitenlandreizen. Ook kan men cultureel Pim-Pam-Petten. Ken jij een schilderij dat begint 
met de letter G? De commissie zoekt nog naar leuke foto’s voor Prometheaans Geoguessr. Heb je een leuke foto 
met een monument of op een herkenbare plek? Stuur hem dan naar elcid@asvprometheus.nl.

maandag

High Tea
> Vanaf 14.00 uur in Café De Keyzer
In de middag zal in De Keyzer de Prometheus High Tea worden gehouden. Genietend van thee en zelfgebakken 
lekkernijen kunnen deelnemers in contact komen met wat onze vereniging nu zo speciaal maakt. Wil je ook een 
bijdrage leveren aan de High Tea door zelf wat te bakken of te maken? Stuur dan een mailtje naar 
elcid@asvprometheus.nl of spreek een van de commissieleden aan.

Lezingen
> Vanaf 20.30 uur in Café De Keyzer
Dr. Olaf Kaper zal vertellen over hoe het leger van Cambyses verdween tijdens hun veldtocht ten westen van de 
Nijl. Naast dr. Kaper zal er een tweede spreker aanwezig zijn, deze wordt bekend gemaakt tijdens de EL CID-
promoteamavond op woensdag 10 augustus. Na de lezingen is er een kans om, onder het genot van een borrel, de 
bevindingen van dr. Kaper en onze andere spreker te bespreken met de EL CID-deelnemers. 

Haiku’s Schrijven
> Vanaf 12.00 uur in Café De Keyzer 
Kom bij ons leren;
De oude kunst der haiku’s;
Geschikt voor allen.

Gildeavond
> Vanaf 21.00 uur in Café De Keyzer
Vanavond zal Prometheus haar beste beentje voor kunnen zetten, en wel bij onze eigen Gildeavond. Allerlei gilden 
zullen op deze avond zich presenteren, om de EL CID’ers een goed beeld te geven wat allemaal mogelijk is bij 
Prometheus. De Gildeavond zal afsluiten met een gezellige borrel, waarin men het gepresenteerde kan bespreken 
met andere EL CID’ers en met Prometheanen.

Lounge
> De hele dag in Café De Keyzer
De Keyzer zal vandaag plaats bieden om even lekker onderuit te zakken en over een succesvolle EL CID-week na te
praten. Kom naar verhalen luisteren of vertel je eigen bevindingen! De lounge op vrijdag is ook een goed moment
om nieuwe eerstejaars te ontmoeten die zich tijdens de week in hebben geschreven.
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Het is weer tijd voor de EL CID-week! Deze week staat in het teken van het werven van nieuwe Prometheanen, maar ook alle leden 
zijn welkom. Tijdens de EL CID-week zal Prometheus bij Café De Keyzer te vinden zijn. Kom gezellig langs! 

Kunstmiddag
> Vanaf 14.00 uur in Café De Keyzer. 
Hoe schrijf je een goed verhaal? Hoe zet je een mentaal beeld om in een tekening? Kijk, leer en doe mee bij de 
Prometheaanse kunstmiddag! Vandaag zal een aantal leden laten zien hoe je het beste met verschillende 
kunstvormen aan de slag gaat. 

Kleine Prometheus Cultuur Quiz
> Vanaf 20.00 uur in Café De Keyzer
Vanavond zullen EL CID’ers en Prometheanen hun kennis testen in meerdere rondes van dit spannende spel van 
kennis en trivia. Ook dit jaar heeft de Commissie weer een aaneenschakeling van uitdagende vragen voorbereid 
om iedereen tot het uiterste van zijn of haar mentale capaciteiten te brengen. Afsluitend zal er ook een borrel zijn.
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