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Op deze avond zullen onze zeer
uiteenlopende gilden zich
presenteren. Van voetbal tot
chocola. In onze gilden kan je je
hobby uitvoeren of een nieuwe
hobby ontdekken, er is voor ieder
wat wils. Je kan je voor zo veel
gilden aanmelden als je wil en
deze avond is daar de uitgelezen
kans voor. Dus wil jij je aansluiten
bij één of meerdere gilden? Kom
dan vooral naar deze avond.

Join de 
Prometheus Discord!

https://discord.com/invite/
6kxcMfT

S E P T E M B E R  2 0 2 0

Deze avond zal het kersverse
bestuur vertellen wat hun plannen
zijn voor het komende jaar. Ben jij
benieuwd wat het komende jaar
gaat brengen? Schuif vooral aan,
en vergeet niet je eigen speculaas
mee te nemen.

WISSEL-ALV

BELEIDS-ALV

LISFE

Discord
19:30u (Klokke!)

Leg de speculaas en de
appelflappen maar vast klaar. Na
een jaar neemt het gastvrije
Xenia afscheid en is het tijd voor
hun opvolgers.
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19:30u (Klokke!)

Het raakvlak van de
taalwetenschap en de informatica
is een magisch gebied. Het is
abstract en toch tastbaar.
Wiskunde en taal komen er
samen. Maar hoe erg een ver-van-
je-bed-show is het nou echt? Wat
kun je ermee? Martin Kroon
probeert automatisch
syntactische verschillen tussen
talen te ontdekken. Helaas doen
computers precies wat je zegt.

MARTIN KROON -

COMPUTERLINGUÏSTIEK

Discord
20:30u
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Openhokuurtje
Als je vragen of opmerkingen hebt,
kun je altijd langskomen bij het
bestuur tijdens het online
openhokuurtje. Zet een kopje thee
voor jezelf, en kom met ons kletsen!

Dinsdag 15 & 29 september
14:00-15:00 op Discord

Voor ieders veiligheid is het nodig om
je voor activiteiten in Leiden aan te

melden via de mail. Je ontvangt dan zo
snel mogelijk details over de locatie.

Pieterskerkhof
20:00u

Meld je aan door een mailtje 

Leiden Shorts (voorheen bekend
als Leiden International Short Film
Experience) zal een gratis (!)
vertoning van korte films van
allerlei genres van over de wereld
organiseren speciaal voor
studenten. Dit zal ongeveer
anderhalf uur duren.

te sturen naar:
lisfe@asvprometheus.nl
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COMMISSIEMARKT

Discord
20:30u

Prometheus kent meer dan
twintig commissies. Als jij het
leuk vindt om iets extra’s te doen
naast je studie, is een commissie
een goede manier. Voor
iedereen zit er wel een
commissie bij. Vind jij het leuk
om dagjes uit te organiseren of
een reisje? Dan is het de moeite
waard om naar de
commissiemarkt komen. Op
deze avond kan je langs alle
commissies gaan om te kijken
wat ze allemaal precies doen.
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Join de 
Prometheus Discord!

https://discord.gg/jtAZHQc

DIES

Leiden
20:00u
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Meld je aan door een mailtje
te sturen naar:
dies@asvprometheus.nl

De verjaardag van Prometheus
mag ook dit jaar niet vergeten
worden! Speur in de stad rond, en
wie weet zie je wel wat bekende
gezichten. Weet jij als eerste alle
raadsels op te lossen en een prijs
in de wacht te slepen?

Leiden
20:30u

Meld je aan door een mailtje
te sturen naar:
babbelflap@asvprometheus.nl

Deze avond zul je niet aandachtig
naar één spreker luisteren, maar
naar meerdere. Het nieuwe
bestuur zal je meenemen in het
nieuwe verenigingsjaar. Wie weet
leer je het bestuur wel van een
hele andere kant kennen...
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SYMPOSIUM

Openhokuurtje
Als je vragen of opmerkingen hebt,
kun je altijd langskomen bij het
bestuur tijdens het online
openhokuurtje. Zet een kopje thee
voor jezelf, en kom met ons kletsen!

Dinsdag 15 & 29 september
14:00-15:00 op Discord

HUTSPOT

Meld je uiterlijk 24 september
aan door een mailtje te sturen
naar:

De kosten voor het hutspot
eten bedragen maximaal €5

Op 3 oktober 1574 werd Leiden
ontzet, en dat zullen wij
traditiegetrouw vieren door
gezamenlijk hutspot te eten. Meld
je op tijd aan, want vol=vol!

hutspot@asvprometheus.nl

Leiden
17:00u
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MILITAIR RECHT

Leiden
20:30u

Meld je aan door een mailtje
te sturen naar:

Vermeld in je mail of je bij de
lezing, de borrel, of bij beide
aanwezig wil zijn.

Kom deze avond luisteren naar
een lezing van een ex-militair en
huidig militair rechter over de
oorsprong van het militair recht,
inclusief interessante verhalen
over zijn eigen ervaring als militair
en rechter.

lezing@asvprometheus.nl

Join de 
Prometheus Discord!

https://discord.com/invite/
6kxcMfT


