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Agenda
9 februari
15 februari
21 februari
22 februari

Poolen met Djembé
Poolen met Djembé
Benefietconcert: Rocken voor
Rundu
Chili Con Carnaval
Djembécafé

DjemBenefietconcert: Rocken voor
Rundu
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

15 februari
20:00
Café Averechts (Lijsterstraat 49)
6 euro

Deze maand gaan we onze talenten
tentoonspreiden en aanschouwen om geld op te
halen voor de Kehemu school in Rundu.
Werkgroep Rundu is dit jaar ons goede doel en
tijdens dit benefietconcert zullen er meerdere
optredens gegeven worden door Djembéleden om
dit doel te helpen.
Voor slechts 6 euro organiseert Djembé een avond
vol met optredens, hapjes, biertjes en uiteraard een
goede sfeer in Café Averechts. Deze avond wil je
dus echt niet missen!
Inschrijven? Moet je eens op deze link drukken:
https://goo.gl/forms/q3h8r6LdPYE8IQEc2

Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

9 februari
19:00-21:00
Poolcafé Hart van Utrecht
12,50 euro

Om de maand te starten gaan we met z’n allen
een potje poolen bij onze partner Poolcafé
Hart van Utrecht.
Om bij te komen van de studievrije week
kunnen we voor slechts 12,50 euro twee uur
lang poolen bij onze vrienden terwijl we
genieten van onbeperkt bier, wijn en fris.
Kom jij ook? Schrijf je dan snel in!
https://goo.gl/forms/NhSFYVqYMOfjQQ0y1

Chili Con Carnaval
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

21 februari
19:00-21:30
Amerikalaan 199
4 euro

Tijdens deze activiteit in lustrumthema zullen we
heerlijk voedsel voorgeschoteld krijgen typerend
voor het Carnaval feest.
Bij ieder gerecht zal een verhaal over het
desbetreffende eten worden verteld.
Ter ere van de naam van het feest Carnaval (van
het Italiaanse carne levare; het ‘’weghalen van
het vlees’’) zal de activiteit geheel vegetarisch
zijn. We moeten natuurlijk wel een beetje
gezond blijven tijdens de Carnavalmaand!
Hou onze facebookpagina in de gaten voor de
inschrijflijst voor deze activiteit!
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Meeloopdagen!

Djembécafé
Datum:
Tijd:
Plaats:

22 februari
21:00
Bar Restaurant Walden

Zoals altijd sluiten we de maand af in het ons zo
geliefde Walden.
De avond zal ons helpen onze vertrokken
vrienden niet al te veel te missen en om het
begin van het derde blok te verwerken.

Ieder jaar doet Djembé haar best om nieuwe
studenten te winnen voor Culturele Antropologie.
Dit doen we onder andere door middel van
meeloopdagen waar we toekomstige studenten een
dagje op de Universiteit laten zien.

Uiteraard is het eerste drankje gratis!

Omdat hudige antropologiestudenten (als het goed is)
het beste over de studie kunnen vertellen zoeken wij
mensen die ons bij deze meeloopdagen zouden
willen helpen.

Extra Werkgroepen Methoden &
Statistiek II

Je leidt dan een groepje studenten rond op de
Universiteit (Ruppert, Bibliotheek, hok bijvoorbeeld)
en brengt ze vervolgens naar een college. Je mag dit
college zelf ook bijwonen maar dat is niet
noodzakelijk (wel leuk).

Ook dit jaar biedt Djembé weer extra statistiekwerkgroepen MTS2 aan. Deze werkgroepen
worden gegeven door een student-docent
statistiek en sluiten aan op de stof van de cursus.
De werkgroepen zullen gegeven worden op
dinsdag 14 februari, 28 februari en 14 maart. Er
zal rekening worden gehouden met het timeslot
van jullie reguliere MTS-werkgroepen.
Na inschrijving voor deze werkgroepen wordt
verwacht dat je ook daadwerkelijk komt opdagen
en wordt afwezigheid bijgehouden.

Het rondleiden begint ongeveer rond 14:00 en zal
(wanneer je het college niet volgt) ongeveer twee uur
in beslag nemen.
Lijkt dit je interessant om te doen? Kijk dan even of
je op een van deze dagen kunt en mail naar
onderwijs.djembe@gmail.com wanneer je kunt!
Data Meeloopdagen
1 Maart
15 Maart
22 Maart
29 Maart

Bij ziekte afmelden bij:
onderwijs.djembe@gmail.com
Aanmelden kan tot en met 7 februari 17:00.
Meld je aan via deze link!
https://goo.gl/forms/GvRDzCt0EIQOTvgm2
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