Studievereniging Culturele Antropologie
Maandelijkse Nieuwsbrief  Juni 2017

Agenda
8 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16-18 juni
20 juni
22 juni
28 juni

Algemene Ledenvergadering III
LaBIERint
Algemene Ledenvergadering III
Sustainable Geocaching
Openluchtbioscoop
LaSSA Liftweekend
Djembécongres: Van Conflict naar
Rede
Vodou Festival
Djembécafé

LaBIERint
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

8 juni
19:30-21:30
Winkel van Sinkel
2 euro

Beginnend bij de Winkel van Sinkel zullen we
deze week door Utrecht geleid worden vanuit de
controlekamer van de SpoSpeCo!
Kan jouw team als snelste de opdrachten vervullen
om zo uiteindelijk uit te komen bij die ene fel
begeerde prijs: Glorie! (en bier)?
Tijdens deze activiteit zul je raadsels moeten
oplossen, opdrachten volbrengen en liederen ter
gehore brengen om jouw medespelers te verslaan.
Schrijf je hier in, want deze unieke activiteit wil je
echt niet missen:
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEvent/
14?message=53
Laat ook op facebook zien dat je komt, en dus
automatisch heel cool bent:
https://www.facebook.com/events/1686308584731
635/?fref=ts

Datum:
Tijd:
Plaats:

13 juni
19:00-22:00
Drift 13, lokaal 005

Hij is aldaar: De laatste Ledenvergadering van dit
jaar!
Hier zal het 25e bestuur haar jaarstukken
presenteren en zal er gereflecteerd worden op het
afgelopen jaar.
Naast de jaarstukken zullen (hopelijk) ook de
nieuwe statuten ingestemd worden zodat Djembé
weer een tijdje rechtsgeldig vooruit kan.
Ook zal het kandidaatsbestuur tijdens deze
vergadering voorgesteld worden.
Er zullen uiteraard hapjes en drankjes te benutten
zijn tijdens de vergadering.
Voor de ALV nodigt het bestuur jou als lid uit om
lekker pizza te komen eten in het Wilhelminapark
(mits het goed weer is). Als je pizza komt eten
wordt er ook van jou verwacht dat je naar de
vergadering komt.
Er zullen maar een beperkt aantal pizza’s zijn dus
schrijf je snel in via deze link:
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEvent/1
8
Laat ook op Facebook weten dat je komt:
https://www.facebook.com/events/6413363227316
27/?fref=ts

Djembécafé
Datum:
Tijd:
Plaats:

28 juni
21:00
Restaurant Café Walden

Het laatste Djembécafé van het jaar komt eraan. Ga
niet verdrietig de vakantieperiode in omdat je
iedereen gaat missen. Omhels ze voor de laatste
keer zodat we gezamenlijk de vreugde van de
vakantie tegemoet zullen gaan!
Uiteraard eerste biertje, wijntje of fris gratis.

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

Sustainable Geocaching

LaSSA Liftweekend

Datum:
Tijd:
Plaats:

Datum:
Plaats:

14 juni
16:00-18:30
Bar Restaurant Walden

Samen met de studieverenigingen STORM en
SGS zullen we deze dag door Utrecht trekken
om verschillende duurzame plekken te bezoeken.
Om zo bewust te worden van de duurzame
projecten die in Utrecht lopen.
Bij elke locatie krijg je de coördinaten voor de
volgende locatie.
We zullen gezamelijk afsluiten in het
Wilhelminapark!
Schrijf je in via onderstaande link!
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEve
nt/16

Openluchtbioscoop
Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

15 juni
20:00
Veldje voor IBB 65
3 euro

De KunstCo organiseert een bijzondere activiteit
deze maand; een echte openluchtbioscoop.
Met Djembé zullen we samen op de IBB een
veldje bezetten om daar de film ‘’The Embrace
of the Serpent’’ te kijken.
De film is volledig in zwart wit geschoten en
toont de tumultueuze wereld van de Amazone
aan het begin van de vorige eeuw.
Tijdens de activiteit zal drinken en eten
aanwezig zijn. Want knorrende maagjes leiden
natuurlijk heel erg af.
Schrijf je snel in via de onderstaande link:
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEve
nt/17
Laat ook je facebookvrienden weten dat je langs
komt:
https://www.facebook.com/events/10403803894
28924/?fref=ts

16-17 juni
Helemaal geheim!

Zoals ieder jaar organiseert de Landelijke
Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA) een
liftweekend naar een nader te onthullen locatie!
Wil jij de beruchte Liftbeker bemachtigen? Zit dan
dinsdag klaar achter je laptop om je in te schrijven
want er zijn maar een beperkt aantal plekken.
Het is trouwens mogelijk om een extra nacht te
blijven op de locatie, dat kun je dan ter plekke
aangeven. Wie weet is de locatie namelijk zo vet dat
je nog een dag wilt blijven.
Het eindpunt van dit jaar is natuurlijk geheim, maar
uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat het
zeker de moeite waard is.
Zoek dus alvast jouw partner voor dit liftweekeind.
De organisatie ziet het liefst koppels van jongens en
meisjes. Maar we snappen dat dit misschien niet
helemaal haalbaar is binnen antropologie.
Houd de facebookpagina van de activiteit in de gaten
voor de inschrijflink:
https://www.facebook.com/events/173194889681956
5/?fref=ts

Lustrumactiviteit: Vodou Festival
Datum:
Plaats:
Kosten:

22 juni
Kögellaan 26
5-10 euro

De laatste Djembé activiteit van dit jaar (op nog 1
Djembécafé na dan) is het Vodou Festival. Met dit
festival sluiten we het 5e Lustrum van onze geliefde
vereniging af met een feestje.
De LexCo, KunstCo, GoCo, CuCo en natuurlijk de
LustCo hebben de handen ineen geslagen en beloven
een prachtig festival neer te gaan zetten.
Zo zijn er vele verschillende activiteiten op het terrein
en is er de mogelijkheid om burgers te bouwen. Dit
laatste kost 5 euro bovenop de standaardprijs van 5
euro.
Daarnaast zullen er een West-Afrikaanse dans &
percussiegroep, verschillende bandjes en een DJ
aanwezig zijn.
Deze wil je absoluut niet missen, twijfel dus niet
langer en klik op die blauwe letters:
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEvent/12
?embed=true
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Djembécongres: Van Conflict naar
Rede
Datum:
Plaats:
Prijs
Tijd

20 juni
Wordt nog bekend gemaakt
2 euro
19:30-22:30

De LexCo is ambitieus dit jaar; er wordt een heus
Djembécongres georganiseerd!
Het thema zal Conflict en de weg naar Rede en
Vrede zijn.
Drie verschillende stadia van conflict zullen vanuit
verschillende perspectieven belicht en geanalyseerd
worden door kenners van de dynamieken achter
conflict.
Meer informatie over de sprekers en de locatie zullen
snel volgen dus houd die welbekende Djembépagina
in de gaten!
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