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Agenda
5 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

Treasure your Trash
Mix-it-up feest
Movies that matter: weapon of war
Djembécafé

Treasure your Trash
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

5 oktober
19:30-22:00
nnb
2 euro

Afval is wereldwijd een heel groot probleem, maar
ook in je eigen kleine leven is het irritant en
onhandig. Allemaal negatieve dingen dus. Met deze
activiteit leert de Duurzaamheidscommissie ons
echter hoe handig en leuk afval kan zijn.
Donderdagavond gaan we knutselen met glazen,
petflessen, blikjes, oude kleren… noem het
allemaal maar op! Van deze voorwerpen gaan we
de mooiste dingen maken en recyclen we het afval.
Super leuk en duurzaam! Van al dat harde werken
krijgen we natuurlijk hartstikke dorst en trek,
daarom zullen er ook drankjes en lekkere hapjes
aanwezig zijn.

Mix It Up: Holy Moly, Aluminium
Folie
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

11 oktober
22:00-4:00
Club Poema
4 voorverkoop in het Hok
5 euro aan de deur

In samenwerking met bevriende verenigingen is
woensdag 11 oktober in de enige echte Club Poema
een feest georganiseerd. Het thema laat weinig te
raden over. Dus trek je mooiste zilveren jurkje aan.
Of pak, als je die niet hebt, een rol aluminium folie
uit de kast en maak van jezelf het mooiste
kunstwerk. Wees creatief! Alles kan en je raadt het
al: alles mag!
Zes uur lang zal door verschillende dj’s de veste
muziek worden gedraaid van meezingers tot house
en van hip-hop tot disco. Genoeg aanleiding om te
dansen en dus genoeg aanleiding om met ze allen te
komen!
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Movies that matter: weapon of war
Datum:
Tijd:

18 oktober
19:30-22:00

Samen met de lezingen en excursie commissie
gaan we een interessante en heftige film kijken.
De documentaire uit 2009 gaat over de oorlog in
Congo. In het voortslepende conflict zijn
duizenden vrouwen en meisjes op brute wijze
verkracht. De documentaire probeert deze
manier van handelen binnen het conflict te
verklaren. Dit wordt gedaan door zowel vanuit
het perspectief als de verkrachter, als vanuit het
perspectief van de slachtoffers.
Hierna zullen we de documentaire gaan
bespreken met twee sprekers die speciaal voor
ons vertellen of hun eigen onderzoek.

Djembécafé
Datum:
Tijd:
Plaats:

25 oktober
21:00
Bar Restaurant Walden

De perfecte manier om de maand af te
sluiten en de volgende met frisse moed en
een kater te beginnen: Djembécafé.
Woensdag 25 oktober is het weer zover en
toveren we Walden om van een restaurant
tot een absolute feesttent!
Het eerste drankje is gratis en de rest van
de avond kost een bier, fris of wijn maar 2
euro. Verwacht veel gedans en nog veel
meer gezelligheid!
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