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Even een wat luchtigere activiteit: 
vanavond gaan we de film Coco avant 
Chanel kijken! Coco Chanel groeide op 
in een weeshuis maar met hard werken 
wist ze op te klimmen tot één van de 
belangrijkste mode-ontwerpers ooit. 
Rebels, eigenzinnig en innoverend is ze 
bekend van quotes als “Beauty begins 
the moment you decide to be yourself” 
en “Trying to be a man is a waste of a 
woman.”

Kom luisteren naar een van de 
conservatoren die heeft meegewerkt 
met het opzetten van de nieuwe 
tentoonstelling in het Rijkmuseum van 
Oudheden. Het is voor het eerst dat 
in Nederland een grote expositie 
over de archeologie van Cyprus 
is te zien. Samen met de Leidse 
Kunsthistorische vereniging 
pogen we een kijkje achter 
de schermen te geven!
• Let op, de lezing is 

in het Engels
• Borrel om 

22:00u in 
Café de 
Keyzer

01
vrijdag

06
woensdag

Ruud Halbertsma -  Cyprus - 
Eiland in beweging, een
RMO tentoonstelling
Spectrumzaal in het Plexus 
(Kaiserstraat 25)
20:30u

Alcoholicagilde - 
Openingsborrel
van der Werfstraat 9
21.00u
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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: 

Vrijdag 8 en 
22  november 
16:00u-17:00u

In het RMO is komende maanden de 
tentoonstelling ‘Cyprus’ te zien. Dit eiland 
was in de oudheid een smeltkroes van 
culturen, dus op de tentoonstelling zullen 
er heel veel kunstwerken en artefacten uit 
allerlei windstreken te zien zijn. Tevens is dit 
dé kans om je voor te bereiden op de lezing 
die de curator binnenkort bij Prometheus zal 
geven over de tentoonstelling.

03
zondag

Museumgilde - Cyprus in het 
RMO
Rijksmuseum van Oudheden 
(Rapenburg 28) 
20.30u

week 46

week 45

Ben jij ook altijd zo gefrustreerd als je fiets 
gestolen wordt? Het recht zal zegevieren! 
Artikel 269 Sv gaat de politierechter in Den 
Haag bezoeken, waar we een aantal 
zaken voorbij zullen zien komen. Wordt het 
een fietsendiefstal, of poging tot zware 
mishandeling met een bijl? Je komt er maar 
op één manier achter! We vertrekken naar 
Den Haag vanaf spoor 9b. Mensen die op 
Den Haag willen aansluiten kunnen dat 
doen door om 9 uur voor de Albert Heijn To 
Go aan de rechterkant van het station te 
staan!

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.
• Geef je uiterlijk dinsdag 

12 november voor 16.00 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!

13
woensdag

13
woensdag

Art. 269 SV - Bezoek 
politierechter
We verzamelen stipt 8.50 uur 
op Leiden Centraal voor de 
AKO

Eten-bij-een-Prometheaan
Locatie en tijd in overleg met 
kok

no 
vem 
ber
2019
01
vrijdag

Feministisch gilde - 
Filmavond: Coco avant 
Chanel
Bij Loes thuis (Oude Singel 
54)
19:30u

Er waart een spook door Europa, het spook 
van het autoritarisme. Naast het gebruik 
ervan voor clichématige openingszinnen 
kan men ook uitermate leuk discussiëren 
over de opkomst van autoritaire politiek in 
Europa en daarbuiten, en dat is precies wat 
Café Politique gaat doen. We gaan het 
hebben over onder andere de oorzaken 
van de opkomst van het autoritarisme, 
de variaties erop in verschillende landen, 
of Nederland vatbaar is voor autoritaire 
politiek, en waarschijnlijk nog een reeks 
aan andere vraagstukken. 
• Voor suggested reading kun je Joris 

benaderen

07
donderdag

Café Politique - Autoritarisme
Bij Joris thuis 
(Epsilonplantsoen 21)
19:30u

11
maandag

Efeze - Open Repetitie
Lipsius 227
20:00-22:00u

De dagen worden korter en buiten wordt 
het kouder. Dat betekent dat het weer tijd 
is voor kerst! Om de mooie dingen in het 
leven te combineren zullen het Kerstgilde 
en het Disneygilde de handen ineenslaan 
en een Disney kerstfilm kijken!

12
dinsdag

Kerstgilde en Disneygilde - 
Kerstfilm
bij Fabiënne thuis (Rie 
Cramerlaan 11)
20:00u

05
dinsdag

LIFF - Knives Out
Trianon (Breestraat 31)
Verzamelen om 20:45u

Halloween is de tijd van verkleden en 
schminken, en dat laatste is precies wat 
we willen doen bij het metalgilde!
Iedereen is welkom om geschminkt te 
worden of mensen te schminken als 
bandleden van rock- en metalbands. 
Denk aan de felle gezichten van Kiss of 
Avatar. Trek lekkere edgy kleding aan en 
ga op de foto met je geschminkte snoet! 
Met Halloween, (metal)muziek en snoep 
belooft het een gezellige avond te 
worden!
• App Ava (0648441468) of Niels 

(0616809329) even of je komt!

01
vrijdag

Metalgilde - Metal 
Halloween
Bij Ava thuis (Klikspaanweg 
95 )
20.00u

De eerste Alcoholicaborrel van het jaar is 
hier! Met twee nieuwe praesides start een 
nieuw tijdperk van dronkenschap. Bij het 
PromeThuis (van der Werfstraat 9), kan je 
je 1 november komen verwarmen met 
verschillende soorten alcohol. Dus neem je 
favoriete drank mee en deel je passie met 
anderen!
• Neem a.u.b. iets mee, we zijn afhankelijk 

van de inbreng van aanwezigen. 

Prometheus gaat dit jaar een bezoek 
brengen aan het Leiden International 
Film Festival! Kom met de vereniging zien 
wat dit festival te bieden heeft door de 
bioscoopzalen in te duiken. Wij gaan 
naar de film Knives Out, een Whodunnit 
comedy die zijn inspiratie haalt uit de 
klassieke verhalen van Agatha Christie. 
Meld je snel aan, want er is maar beperkt 
plek!
• Geef je uiterlijk 1 november op door te 

mailen naar liff@asvprometheus.nl en 
geef aan of je een LIFF Strippenkaart, 
&Cultuurkaart, Cinevillepas of 
Leidsepas bezit.

• Standaardkaartjes kosten € 6,- met 
de &Cultuurkaart kosten kaartjes € 
4,50 en  met een LIFF Strippenkaart of 
Cinevillepas kost het niets!



X

Het is hoog tijd voor weer een 
spelletjesmiddag! Vind jij dit ook? Kom dan 
spelletjes spelen met het spelletjesgilde! 
Neem je favoriete spel(len) mee en speel 
ze met je mede-prometheanen!

Afgelopen juni heeft commissie ‘Efeze’ 
een fantastisch stuk neergezet. Deze 
voorstelling is opgenomen en die 
laten we graag een keer zien met 
het toneelgilde. Twijfel je er 
nog over om met Efeze mee 
te doen; heb je het stuk 
vorig jaar gemist; heb je 
er zelf in gespeeld; of 
wil je het gewoon 
graag nog een 
keer zien? 
Kom dan 
vooral!

Assertief, ben ik dat? Iemand maakt een 
opmerking die net te ver gaat. Je wil er wel 
iets van zeggen, maar je zwijgt. Iemand gaat 
over een grens, maar wat doe je dan? In 
deze workshop leer je over assertiviteit, verbale 
en fysieke technieken en om te gaan met 
grensoverschrijdend gedrag. 
• Inclusief pizza als lunch!
• Geef je uiterlijk 21 november op via 

ikbennietboos@asvprometheus.nl

Ja, waarom niet? Kom met gekke hoed/ gekke 
strik of stropdas/ gekke schoenen of wat je dan 
ook maar verder hebt aan gekkigheid :) 

Heb je ooit een televisie-uitzending willen 
bijwonen of willen zien wat er allemaal 
achter de camera’s gebeurt? Op 28 
november gaan wij samen naar de 
opname van een uitzending van De 
Wereld Draait Door!
• Meld je uiterlijk 8 november aan 

door een mail te sturen naar dwdd@
asvprometheus.nl.

•  Een kaartje kost € 5,- . Let op: er zijn 
maar dertien kaartjes beschikbaar, 

De eerste gildeactiviteit is er eindelijk! 
Kom met ons kijken naar de geweldige 
documentaire “Behind the curve” en 
leer meer over waarom de aarde nou 
echt plat is. Ook gaan wij verschillende 
theorieën bespreken. Eigen input wordt 
altijd gewaardeerd!

19
dinsdag

20
woensdag

20
woensdag

22
vrijdag

23
zaterdag

26
dinsdag

25
maandag

Workshop Professioneel 
omgaan met (dreigende) 
agressie en geweld
USC multifunctionele zaal
12:00-17:00u

DWDD TV-uitzending
Verzamelen op Leiden 
Centraal om 16:15u

13 W’s - Is de aarde plat?
Locatie volgt
20:00u

Voetbalgilde - 
Nederland-Estland
Locatie volgt
19:30u

“Doe eens gek” -  preborrel
Cafe de Keyzer
19:30u

Ledensymposium
Café de Keyzer
20:30u

Schrijven voor de Pyros
Deadline
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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: 

Vrijdag 8 en 
22  november 
16:00u-17:00u

week 48no 
vem 
ber
2019

16
zondag

18
maandag

Spelletjesgilde - Spelletjes
Locatie volgt
12:00u

Toneelgilde - Achter de 
Tralies (registratie)
Lipsius 002
20:00u

25
maandag

Efeze - Open Repetitie
Lipsius 227
20:00-22:00u

Iedereen wil graag in een positief blaadje 
komen te staan bij anderen. Dit was niet 
anders bij de Romeinse Keizers. Zelfs het 
recht kon wel ingezet worden als een 
soort propaganda voor de heersers 
van het Romeinse Rijk. Deze week gaat 
rechtshistorica Elsemieke Daalder ons 
vertellen over hoe onder andere de 
rechtspraak werd gebruikt om de goede 
naam van Keizers te beïnvloeden.
• Borrel om 22:00

27
woensdag

Elsemieke Daalder- 
Keizerlijke zelf-presentatie
Cafe de Keyzer
20:30uDe EK-Kwalificaties zijn al een tijdje in volle 

gang dus wij bij het voetbalgilde vonden 
het een leuk idee om samen de wedstrijd 
Nederland-Estland te kijken. Wij zullen om 
19:30 verzamelen op een nog nader te 
bepalen locatie. Spannend wordt het 
waarschijnlijk niet, gezien de staat van het 
Estse elftal. Maar leuk wordt het wel. Kom dus 
een avondje voetbal kijken! Laat ook graag 
even weten of je komt, (Earryt: 06-40888376) 
dan kunnen we daar rekening mee houden 
bij het uitkiezen van de locatie.

Vanavond zetten we onze 
woensdagavondtraditie voort. We gaan, 
zoals altijd, luisteren naar fascinerende 
sprekers. Deze avond nodigen we alleen 
geen academicus uit maar jullie! Heb jij 
een interessant onderzoek gedaan of iets 
compleet anders waar je ons iets over wil 
vertellen? Meld je aan als spreker of kom 
luisteren naar de verhalen van mede-
prometheanen!
• Meld je tot 14 november aan als spreker 

via ikhouvanpraten@asvprometheus.nl
• Borrel om 22:00u

Voor de volgende Pyros zijn we op zoek 
naar enthousiaste freelancers die iets willen 
schrijven bij het thema van deze editie: 
dieren! Heb jij leuke dierenweetjes die je in 
een artikel wil verwerken? Heb je hele sterke 
meningen over Freek Vonk? Of wil je over 
iets anders je ei kwijt? Laat het ons dan 
snel weten via pyros@asvprometheus.nl en 
schrijf uiterlijk 22 november een leuk stuk!

Psychiater en jurist dr. De Rooy gaat 
het hebben over psychiatrie en 

rechtvaardigheid binnen de 
psychiatrie.  Dilemma’s over wat 

nodig is en wat gerechtvaardigd 
kunnen een grote rol spelen 

in het werk van een 
psychiater. Het belooft 

een interessante 
avond te worden!

• b o r r e l 
om 22:00

Iedere maand wordt er een Podcast&Chill 
georganiseerd in VondelCS. In november 
is er een live-opname van de podcast 
‘Datevermaak’, over de jungle van het 
daten!

• Tickets vooraf bestellen: http://bit.ly/
podcastdate

• € 7,50 regulier; € 9,50 voor een date-ticket 
(2 pers.) <3

• Laat even weten of je meegaat! (06-
29869412)

13
woensdag

14
donderdag

Diederik de Rooy - Grens 
tussen psychiatrie en                
rechtvaardigheid
Café de Keyzer
20:30u

Podcastgilde - Datevermaak
We verzamelen om 18:30 
(stipt!) op Leiden Centraal


