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Agenda
6 december
7 december
13 december
14 december
20 december
21 december

Inschrijven Studiereizen
Kekke Plekken Ontdekken
Is je Oude Gitaar passé? Ruil ‘m voor een
LP
Djembécafé
Wie is de Weerwolf
Midwinter Masquerade Ball

Inschrijven Studiereizen
Datum:
Tijd:

6 december
vanaf 20:00

Zoals ieder jaar organiseert Djembé opnieuw
drie studiereizen!
Dit jaar gaan we naar Ierland, Griekenland en
Bosnië & Kroatië.
Meer informatie over de verschillende reizen
vind je hier:
https://www.facebook.com/djembeutrecht/p
hotos/pcb.1084370178346409/1084428948
340532/?type=3&theater
Wil jij je inschrijven voor een van de reizen?
Dit kun je doen door 6 december vanaf
20:00 jouw Top 3 te mailen naar
djembe@fss.uu.nl

De Raad van Advies zoekt nieuwe leden!
Vind jij het leuk om advies te geven, kritisch
te kijken naar korte-, en lange termijn
plannen van het Djembé bestuur en ben je
niet bang om out of the box te denken, dan is
de RvA wat voor jou.
Als RvA-lid kom je minimaal 3 keer per jaar
bij elkaar rondom de ALV’s van Djembé om
tips en tops te geven op de plannen van het
bestuur.
Daarnaast mag het Djembe-bestuur jullie
ten alle tijden om advies vragen en mogen
jullie ten alle tijden advies geven.
Ben jij dus opzoek naar een inhoudelijke
toevoeging aan je studie, mail dan voor 12
december een korte motivatiebrief
waarin staat waarom jij denkt dat je
geschikt bent naar rva.djembe@gmail.com .
In de RvA is er plek voor zowel oud-Djembé
bestuursleden als studenten die geen
ervaring hebben met een bestuurstaak.
Liefs,
RvA 2015-2016,
Roxane Kroon
Matthias Schmal
Els Bergman
Jesse Cornelissen
Lonneke Lindhout

Kekke Plekke Ontdekke
Datum:
Locatie:
Tijd:

7 december
Domplein
19:00 tot 22:00

De KunstCo neemt ons deze maand mee op
een unieke tour door Utrecht. Met gekke
weetjes en feitjes zullen ze ons proberen te
verbazen over onze eigen stad. Want hoe
goed ken jij je stad eigenlijk?
De tour is helemaal gratis en wordt
afgesloten met een gezellig drankje.
Vergeet je niet in te schrijven:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLScY2dV-06m7jx9rwMB4bu2BgBC5OPqEdh89I13OJX0NRPi4A/v
iewform?c=0&w=1&usp=send_form
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Djembécafé
Datum:
Tijd:
Locatie:
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Is je Oude Gitaar passé? Ruil ‘m
voor een LP
Datum:
Locatie:
Tijd:
Prijs:

13 december
Taagdreef 44
19:00 tot 22:00
2 euro

Deze avond trekken we ten strijde tegen de
kapitalistische maatschappij. Je zou het ook
een ruilhandel kunnen noemen!
In plaats van dat je met geld iets koopt, is het
de bedoeling dat er geruild wordt. Zorg dus
dat je iets moois, speciaals of geks meeneemt,
zodat je er iets vets voor terug kunt krijgen.
Op het inschrijfformulier kan je invullen wat
je deze avond precies meeneemt.
https://goo.gl/forms/HejTWdimbqB1B4ip1
Tijdens de activiteit zullen we voorzien zijn
van hapjes en drankjes!

14 december
21:00
Bar Restaurant Walden

De laatste Djembécafe van 2016 zal ook
deze maand alweer plaatsvinden!
Niets fijner dan je eerste drankje gratis
krijgen terwijl je jouw heupjes wiegt op
swingende deuntjes.
Natuurlijk kun je ook gewoon chillen op de
bank of een spelletje spelen. See you there!

Wie is de Weerwolf
Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

20 december
18:45
Maetsuykerstraat 2
3 euro

De SpoSpeCo heeft al haar creativiteit en
vindingrijkheid aangeboord om een
enerverende mix van Wie is de Mol en
Weervolven te creëren die ons een avond
lang in spanning zal houden.
Ben jij een spelletjesfanaat of heb jij
complotten altijd direct door? Dan is deze
avond op jouw lichaam geschreven! Hou de
facebook-pagina van Djembé in de gaten
voor het inschrijfformulier!

Lustrumactiviteit: Midwinter
Masquerade Ball
Datum:
Tijd:
Locatie:

21 december
20:30
Rooseveltlaan 1100

We eindigen dit jaar met het allereerste
Djembé-gala. Dit gemaskerde bal zal
plaatsvinden op een heuse boot!
Trek je beste outfit aan en voeg je bij je medeDjembé’ers om het jaar in stijl af te sluiten.
Deze wil je absoluut niet missen!
Meer informatie? Check onze facebook!
https://www.facebook.com/events/1798997
923721652/
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