
Vanavond ga je samen met je 
groepje de meest uiteenlopende 
opdrachten voltooien. Kun jij het 
alfabet achterstevoren zeggen 
of aan je elleboog likken? 
Raap je knutselspullen bij 
elkaar en laat zien dat je 
groepsgenootjes en jij 
de meest capabele 
Prometheanen zijn!
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OPEN 
HOK

 uurtje.
Als je vragen of op-
merkingen hebt, kun 
je altijd langskomen bij 
het bestuur tijdens het 
online openhokuurt-
je, we zitten speciaal 
voor jullie op dit mo-
ment op Discord. 
Zet vooral een kopje 
thee voor jezelf! Deze 
maand: 

Donderdag 22 
april 

16:00u-17:00u

Lang leve de koning! Ons Willempie 
wordt alweer 54 dit jaar en dat 

betekent feest! Als je na een 
gezellige koningsdag nog 

even door wilt, schuif dan 
vooral aan vanavond 

bij deze koningsdag 
borrel in het 

thema van alles 
Nederlands 

en oranje! 

De wiskunde vormt van oudsher een 
belangrijke technische basis voor de 
schilderkunst, beeldhouwkunst en 
architectuur. Denk aan perspectief, 
weerspiegeling van licht, 
kleurenleer, of abstracte vorm. 
Maar kunnen kunstenaars 
wiskunde, data en algoritmes 
ook zien als op zichzelf 
staand onderwerp of 
materiaal? Roeland 
Merks neemt ons mee 
langs voorbeelden 
in de beeldende 
kunst van 
ongeveer de 
laatste vijftig 
jaar.

27
dinsdag

28
woensdag

Koninklijke borrel
Discord
20:30u

Roeland Merks - Wiskunde, 
gegevens en algoritmes in 
hedendaagse kunst
Discord
20:30u

april
20
21
07
woensdag

MissieMania
Discord
20:30u

17
zaterdag

DIY ecosysteem
Discord
15:00u

Wil jij jouw innerlijke hipster loslaten? Zit 
je eigenlijk te vaak op Pinterest? Of wil je 
gewoon een leuke nieuwe decoratie in 
je kamer? Dan is deze activiteit perfect 
voor jou! Vandaag gaan we samen een 
ecosysteem maken: een zelfvoorzienende 
kringloop tussen de elementen (plant, 
water, aarde en natuurlijk de passie van 
het Prometheusvuur) in een kleine glazen 
fles. Zo houd je ook nog eens een mooi 
aandenken over aan deze activiteit!

Deze activiteit duurt ongeveer een 
uur. Je krijgt de benodigde materialen 
thuisbezorgd als je in Leiden woont. Zo 
niet, dan kan je ze ophalen in Leiden. 

• Geef je uiterlijk vrijdag 9 april op 
door te mailen naar ecosysteem@
prometheusleiden.nl

• De kosten zullen ongeveer €2,- p.p. 
bedragen.

13
dinsdag

Boekenborrel
Discord
20:00u

Vanavond draait het om boeken! Ben je 
op dit moment  een interessant boek 

aan het lezen of heb je gewoon 
zin om over je favoriete boek 

te praten? Je kan de hele 
avond in kleine groepjes 

binnen een genre 
over boeken 

praten.

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is 
Nederlands grootste natuurkundige. 
Geboren in Arnhem, in welke stad 
hij in splendid isolation het elektron 
bedacht, werd hij op 24-jarige 
leeftijd in Leiden hoogleraar 
theoretische natuurkunde. Na 
zijn Nobelprijs van 1902 groeide 
Lorentz door zijn diepe inzicht, 
innemende karakter, tact 
en talenkennis uit tot 
internationale coryfee 
en verzoener in een 
verscheurde wereld. 

14
woensdag

Dirk van Delft - Lorentz
Discord
20:30u

24
zaterdag

Cartoonworkshop
Discord
14:30u

Ben jij een echte kunstenaar of vind je 
een cirkel tekenen al moeilijk? Heb je zin 
om van een expert tips te krijgen en een 
middag te lachen om tekeningen met 
mede-Prometheanen? Dagjescommissie 
HUISMUTS presenteert vol trots de activiteit 
van dagje 2: dé Cartoonworkshop!

Tijdens deze workshop kun je uit een van 
vier thema’s kiezen (karikaturen, humanoid 
fruit, Disney of vogeltjes) en binnen deze 
thema’s cartoontekeningen maken van 
een échte cartoonist (cartoonacademy.
eu) De workshop zal tussen de 2 en 3 
uur duren en er kunnen zich maximaal 
23 leden aanmelden voor het dagje. De 
kosten zijn slechts €9,- p.p. 

• Geef je uiterlijk vrijdag 16 april op via 
https://forms.gle/kpv9ViruNBzRZEUZ9

week 16
week 17

Veel van onze activiteiten 
vinden plaats op onze
Prometheus Discord

De Discord is te bereiken via:
https://discord.com/invite/6kxcMfT

Het is weer tijd om spelletjes te spelen! 
Misschien heb je de standaard spelletjes 
wel gezien, maar vandaag gaan we ons 
storten op wat nieuwe spellen. En niet in 
het bekende Discord, maar dit keer in een 
heuse digitale kamer, waarin je zelf kan 
rondlopen voor een echt borrelgevoel. 
We spreken namelijk af in Gather.town, 
waarin we ruimte hebben om te kletsen, 
feesten en spelletjes te spelen! Speel mee 
en doe waardevolle inspiratie op in deze 
digitale tijden!

Let op: we verzamelen eerst in Discord.

21
woensdag

Spelletjes op Gather.town!
Discord
20:30u

Wandelmomentje
Wil jij ook wat vaker naar buiten en contact hebben met Prometheanen? Kom dan wandelen 
met bestuur Amaryllis of laat je koppelen aan een mede-Prometheaan! Vul het formulier  in en 
kies je datum en tijd, dan krijg je vanzelf meer        informatie over de precieze locatie.
Meld je uiterlijk de dag van tevoren aan via https://forms.gle/KZbmEmPPVyDoCUGU9

week 15


