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Agenda
4 december
6 december
12 december
20 december
22 december

Middag van de Utrechtse
Antropologie
Workshop Naaktmodel tekenen
Djembéenefietconcert
Djembécafé
Kerstvakantie

Middag van de Utrechtse
Antropologie
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

4 december
15:00-19:00
Achter de dom 7A
Gratis

Elk jaar organiseren docenten van de vakgroep van
Antropologie een interessante studie-inhoudelijke
middag met een lezing en ruimte voor discussie. Dit
jaar heeft onze Kees Konings de schone taak op
zich genomen.
Ben je klaar voor een close spiritual encounter?
Maandag verdiepen we ons in de wereld van de
geesten. We kijken naar de film The Possibility of
Spirits en discussiëren met de maker, de
Amsterdamse antropoloog Mattijs van de Port.

Workshop naaktmodel tekenen
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

6 december
19:30-21:30
Grave van Solmsstraat 2
7 euro

Woensdag 6 december gaan we een bijzondere
activiteit doen met Djembé. De kunstcommissie
heeft namelijk een workshop naaktmodel tekenen
georganiseerd. Stel nou dat je helemaal niet kan
tekenen. Wat ik mij maar al te goed kan voorstellen.
Niet getreurd!
We zullen professionele instructies krijgen van een
gelouterde tekenaar om het zo goed mogelijk te
leren. Voor maar 7 euro is alles aanwezig,
waaronder een naaktmodel natuurlijk, om de
mooiste en meest kunstige en creatieve
schilderingen te maken. En dat in een mooi atelier
midden in Utrecht! 	
  

In deze vernieuwende essay film probeert Mattijs
zich ‘te laten verbazen’ door het mysterie van de
geestenwereld. Na de screening geeft Mattijs een
toelichting op de film en zijn werkwijze. Een panel
van Utrechtse antropologen, bestaand uit Eva van
Roekel en Martijn Oosterbaan, voelt hem kritisch
aan de tand. Vervolgens gaat het publiek in debat
met de maker en het panel. We sluiten de middag af
met een borrel in de aangename ambiance van de
Utrechtse Faculty Club.
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Djembébenefietconcert: Doe een
dans, geef een lach!
Datum:
Tijd:
Plaats:

12 december
21:00-1:00
Vaartscherijnstaat 51

Het jaarlijkse Benefietconcert van Djembé keert
weder. Verwacht een avond vol muziek,
drankjes en gezelligheid. Met onder andere
verschillende live-artiesten en DJ’s, dus trek je
dansschoenen voor de zekerheid maar aan. Naast
muziek heb je de mogelijkheid om met je
vrienden te beerpongen of heerlijke
zelfgemaakte cocktails te drinken. De locatie zal
sfeervol worden omgetoverd tot een echte
concertzaal en alle opbrengsten gaan naar het
goede doel: Geef een Lach.

Djembécafé
Datum:
Tijd:
Plaats:

20 december
21:00
Bar Restaurant Walden

De laatste gezellige avond voor de kerstvakantie!
Een avond vol gratis drankjes (de eerste is op
onze rekening) gelach en dansende Djembé-ers.
Dan heb ik het natuurlijk over Djembécafé. Het
is daarmee ook gelijk de laatste van het jaar! Dus
komt allen! Dan gaan we het kalenderjaar
gezamenlijk afsluiten en zien we jullie
uitgeslapen koppies weer na de Kerst- en
nieuwjaarsdagen.

En er is een primeur: tijdens het concert zal het
nieuwe pinautomaat van Djembé aanwezig zijn.
Dus er zal ook zonder contant geld, drank en
polaroids kunnen worden gekocht voor het
goede doel!
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