Studievereniging Culturele Antropologie
Maandelijkse Nieuwsbrief Mei 2017

Agenda
2 mei
3 mei
8 mei
11 mei
15 mei
15 mei
24 mei

31 mei

Treasure Your Trash
Rundu Royale
Djembécafé
Deadline Sollicitatie Bestuur
Treasure Your Trash
LaSSA Fair Trade bezoek
Rond de tafel met Alumni
Algemene Ledenvergadering:
Statuten
Djembécafé
Avond van de Antroplogie

Rundu Royale
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

2 mei
19:30-22:30
Vaartscherijnstraat 51
5 euro

Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

11 mei
19:30-22:00
Word nader bekend gemaakt
2 euro

Djembé gaat deze maand ook weer eens
duurzaam door vuilnis, dat wat we allemaal zo
makkelijk weg te gooien, om te toveren tot
iets nieuws!
Er zijn veel meer dingen te doen met gebruikte
producten dan ze enkel weggooien, en met
deze activiteit kunnen we samen uitzoeken
hoe we dit aan zouden kunnen pakken.
Zo kun je van een chipszak, wat duct-tape en
wat wc-papier al een stuk meer maken dan je
zou denken!

Een heuse casino-avond bij Djembé! De GoCo en de
CuCo hebben de krachten gebundeld om geld op te
halen voor het goede doel van dit jaar; Werkgroep
Rundu!

De locatie wordt later bekend gemaakt, dus
hou de facebookpagina van Djembé in de
gaten!

Er zullen uiteraard hapjes, drankjes en zelfs
cocktails aanwezig zijn!

Djembécafé

Tijdens deze avond krijg jij (en je eventuele
introducé!) een gratis drankje waarna je jouw
gokkunsten kunt botvieren.
Neem dus genoeg kleingeld mee om al deze
heerlijkheden aan te schaffen en je geluk te
beproeven in een enerverend kansspel!
Schrijf je in via deze link:
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEvent/
8?embed=true

Datum:
Tijd:
Plaats:

24 mei
21:00-02:00
Bar Restaurant Walden

Aan het einde van de maand is er natuurlijk
ook weer een Djembécafé. Die laatste komt
toch wel steeds sneller dichterbij!
Vergeet niet dat je eerste drankje gratis is
(zolang het bier, wijn of fris is uiteraard) dus
er eigenlijk geen enkele reden is om in ieder
geval niet even langs te komen.

Hier is dat facebookevenement, kun je laten weten
dat je gaan #hip:
https://www.facebook.com/events/627891210748
544/
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LaSSA Fair Trade bedrijfsbezoek

Rond de Tafel met Alumni

Datum:
Tijd:
Plaats:

Datum:
Tijd:
Plaats:

15 mei
15:00
Unie Plaza, Multatulilaan 12,
Culemborg

Samen met antropologiestudenten uit heel
Nederland neemt de LaSSA, Landelijke
Samenwerking Studenten Antropologie, ons mee
naar Fair Trade. Zij zullen ons vertellen over hun
project met boeren in Azië. Deze activiteit zal ons
een inkijkje geven over de dagelijkse praktijk en
doelen bij FairTrade.
Let op! Dit evenement is in Culemborg. Dat is
helemaal niet zo ver van Utrecht dus dat komt mooi
uit. Het Unie Plaza is ook maar een paar minuutjes
van het station in Culemborg.
https://www.facebook.com/events/1366135766765
948/

Algemene Ledenvergadering: Statuten
Datum:
Tijd:
Plaats:

24 mei
19:00
Wordt nader bekend gemaakt

Nu Djembé 25 jaar oud is geworden, wordt het ook
wel eens tijd voor nieuwe statuten!
Het bestuur heeft dit jaar hard gewerkt aan het
vernieuwen en moderniseren van de oude Djembéstatuten en gaat hun resultaten presenteren tijdens
deze ledenvergadering.
De statuten zijn erg belangrijk voor een vereniging
omdat alle regels en regelingen daarin zijn
vastgelegd. Daarom nodigt het bestuur al haar leden
uit om hun mening te geven en vragen te stellen.
Kom dus langs op deze historische avond in de
Djembé-geschiedenis!
Houd onze facebook in de gaten voor de details van
deze avond!

15 mei
20:00
EKKO

Tijdens deze avond krijg jij als antropologie-student
de kans om een kijkje in de toekomst te nemen. Je
kunt namelijk praten met veteranen in het vak die al
een tijdje zijn afgestudeerd en nu hun ‘’grote
mensenleven’’ zijn begonnen.
Hoe vonden zij hun baan? Hoe was het om dat
‘’zwarte gat’’ na het universiteitsleven in te duiken?
Hoe hebben ze zich op de arbeidsmarkt
geprofileerd?
Dit en vele andere vragen kun je stellen aan de
alumni die langskomen. Daarbij komt ook nog dat de
activiteit plaatsvindt in de EKKO. Nog een reden om
langs te komen dacht ik zo.
Houd onze Facebook in de gaten over meer
informatie over dit evenement, want dit wil je
duidelijk
Avond niet
vanmissen.
de Antropologie
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

31 mei
18:30
Restaurant Griftpark
12,50 (incl. eten)
2,00 (excl. eten)

Ook dit jaar is er weer een Avond van de
Antropologie, waar studenten, alumni en docenten
van de Utrechtse Antropologie samen komen.
We zullen samen eten, dansen, acts opvoeren en
luisteren naar bandjes gevormd met studenten en
docenten! Ook wordt de Docent van het Jaar
bekendgemaakt in het Griftpark!
Daarnaast zal ook het nieuwe bestuur van Djembé
onthuld worden tijdens deze activiteit!
Schrijf je snel in via deze link:
https://djembe.codex.link/publicly/subscribeEvent/
7?embed=true
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