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Agenda
5 april
15-23 april
24 april
25 april

Tweetakt: Too Old To Die, Too
Young to Try
Studiereizen
PAX Filmvertoning: Shadow
World
Speeddaten met Bestuur

Theater TweeTakt Festival: Too Old
To Die, Too Young to Try
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

5 april
19:00
Theater Kikker (Ganzenmarkt 14)
7,50

PAX Filmvertoning: Shadow
World
Datum:
Tijd:
Plaats:

24 april
19:00-21:45
Janskerkhof 2-3 Zaal 0.13

De maandag nadat we terugkeren van onze
enerverende studiereizen (of lekker hebben
uitgerust in de studievrije week) biedt
vredesorganisatie PAX in samenwerking met
Djembé een filmvertoning aan van de film
Shadow World, waar de schimmige wereld van
de wapenhandel wordt onthuld.
De film is gebaseerd op het gerenomeerde
gelijknamige boek van schrijver Andrew
Feinstein.
De schrijver zal zelf ook aanwezig zijn en
deelnemen aan een Q&A waar jij de kans krijgt
om hem vragen te stellen over zijn onderzoek.

Net als vorig jaar zal Djembé ook nu weer het
TweeTakt festival bezoeken!
De theatershow die wij gaan bekijken is gebaseerd
op diepte-interviews met ouderen over hun visie op
de dood.

Het beloof een bijzondere avond te worden,
dus schrijf je snel in! Het is helemaal gratis
trouwens, maar PAX wil wel graag weten
hoeveel mensen er komen! Hier kun jij je
inschrijven:
www.paxvoorvrede.nl/shadow-world

Theatergroep Das Lemiscaat vraagt zich af of we
wel echt genieten van dit leven; en dat de beste
manier om die vraag te beantwoorden is om het te
vragen aan hen die weten wat zij in het leven het
meest gewaardeerd hebben.

Meer weten? Hier is de facebooklink:
https://www.facebook.com/events/12065696
36129522/

Ben jij benieuwd naar een inspirerende en
creatieve kijk op het leven? Ga met ons mee! Schrijf
je snel in:
https://goo.gl/forms/1SUydXjhEPpqzDgr2

Studievereniging Djembé – Afdeling Culturele Antropologie – Padualaan 14
3584 CH Utrecht –Sjoerd Groenmangebouw – kamer A2.18 - tel. 030 2534689 – djembe@fss.uu.nl www.djembehok.nl –
NL90 TRIO 0390 4843 34

Studiereizen!

Speeddaten met Bestuur: Op zoek naar
het volgende bestuur

Het is zover! Deze maand gaan we naar
respectievelijk Ierland & Noord-Ierland, Bosnië &
Kroatië en Griekenland!

Datum:
Tijd:
Plaats:

Net als ieder jaar zullen we bijzondere momenten
meemaken en prachtige culturele hoogstandjes te
zien krijgen.

Lijkt het jou iets om volgend jaar een bestuursjaar te
doen? Het reilen en zeilen achter de schermen van
Djembé te regelen? Of denk je er over na maar weet
je nog niet helemaal wat zo’n bestuursjaar nu
eigenlijk inhoudt?

Het hok is in verband met de studiereizen wel
gesloten van 17-21 april.
Op 24 april gaat het hok gewoon weer open en is
iedereen welkom om verhalen uit verre landen te
delen, of te horen onder het genot van een (gratis)
kopje koffie!

25 april
20:00
Bar Restaurant Walden

Kom dan dinsdag 25 april om 20:00 naar Bar
Restaurant Walden om te ‘’speeddaten’’ met het
huidige bestuur!
Zij zullen jou vertellen wat een bestuursjaar inhoudt
en wat de specifieke functies nou eigenlijk
betekenen. Zo kun jij erachter komen welke functie
jou het leuskte lijkt en wat er voor nodig is om een
bestuursjaar te doen.
Het speeddaten is laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk die interesse heeft! Houd de Djembéfacebookpagina in de gaten voor meer informatie.
Zie je daar!
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