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FOTODOK: (Re)Inventing Nature

Agenda
8 maart
9 maart
16 maart
17 maart
20 maart
21 maart
29 maart

Pre-Departure Meeting
Studiereizen
FOTODOK: (Re)Inventing Nature
ZENsatie
Bedrijfsbezoek PAX
LaSSA Congres
Lustrumactiviteit: Spring Equinox
Djembécafé

Pre-Departure Meeting Studiereizen
Datum:
Tijd:
Locatie:

8 maart
vanaf 19:00
Ruppert 029, 030 of 031

Over iets minder dan een maand zullen we de
avontuurlijkste der activiteiten ondernemen: De
studiereizen komen eraan!
Om iedereen die mee gaat op de reizen naar
respectievelijk Ierland & Noord-Ierland, Bosnië en
Griekenland organiseert Djembé een pre-departure
meeting waar je kennis maakt met het programma,
het land en het allebelangrijkste; de mensen
waarmee je op reis gaat!
Check even in de facebookgroep van je reis om
erachter te komen in welk lokaal je precies moet
zijn!

Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

9 maart
15:00-17:00
Lange Nieuwstraat 7
5 euro

De Lezingen en Excursiecommissie neemt ons
deze maand mee naar de enerverende
fototentoonstelling georganiseerd door
FOTODOK.
Met hun foto’s proberen verscheidene
internationale fotografen de bezoeker te laten
nadenken over de veranderende
verhoudingen tussen de mens, natuur en
technologie. FOTODOK presenteert uiteindelijk
een kritisch maar hoopvol verhaal over deze
unieke relatie.
Deze excursie is zowel interessant voor foto
liefhebbers als natuurenthousiastellingen, dus
geen reden om je niet aan te sluiten lijkt me!
Wil jij hier ook bij zijn? Dat snap ik helemaal
dus hier de link waar je dat mee voor elkaar
kunt krijgen:
https://goo.gl/forms/LQNgAyrpbbP1IRCg2

Djembécafé
Datum:
Tijd:
Locatie:

29 maart
21:00
Bar Restaurant Walden

(We hebben er zin in!)
Aan het einde van de maand zullen we gewoon
weer tezamen komen om met elkaar en het
altijd hartelijke personeel van Walden de
maand af te sluiten.
Zoals altijd is jouw eerste glas fris, wijn of bier
helemaal gratis!
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ZENsatie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

LaSSA Congres
16 maart
20:00-21:30
Cremerstraat 378
3 euro

Tijdens deze avond zullen de leden van de Sport
en Spelcommissie ons volledig laten ontstressen en onze innerlijke demonen tot rust
laten komen.
Sommigen van jullie zullen dat nodig hebben na
de donkere winterdagen en, niet te vergeten, de
SPSS toetsen de dag ervoor!
Dus heb je hard een ontspannende yoga sessie
nodig, of is je aura aan een schoonmaakbeurt
toe? Schrijf je dan snel (nee, rustig, blijf kalm) in
via deze link:
https://goo.gl/forms/ZTuoaJfiZTJPb5to1

Bedrijfsbezoek PAX
Datum:
Tijd:
Locatie:

17 maart
13:45-16:00
PAX Kantoor in Hoog
Catharijne

PAX is een activistische vredesorganisatie welke
hulp organiseert in conflictgebieden.
Het bedrijf fungeert vaak als mediator tussen
verschillende rivaliserende groepen in deze
gebieden en maakt veel gebruik van
afgestudeerde antropologen.
Om te kijken hoe antropologie in de praktijk
toegepast kan worden lopen wij een paar uur
mee bij hun afdeling in Utrecht, te vinden in
Hoog Catharijne.
Altijd al interesse gehad in vredesactivisme? De
vraag van je vervelende oom zat over wat je met
antropologie nou eigenlijk kunt worden? Schrijf
je snel in en laat het hem weten:
https://goo.gl/forms/dUCdvBnhNkUFp2FW2

Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

20 maart
12:30-18:00
Cultuurcentrum Parnassos
2,50 euro

Net als vorig jaar organiseert de Landelijke
Samenwerking Studenten Antropologie (LaSSA) een
congres over antropologische vraagstukken.
Dit betekent dus levendige en unieke discussies met
antropologie studenten uit Amsterdam, Leiden,
Nijmegen en ons eigen Utrecht.
Dit jaar zal het thema macht en haar structuren zijn.
Verscheidene sprekers zullen het thema vanaf
unieke en creatieve kanten belichten om ons zo aan
het denken te zetten.
Het programma en de precieze sprekers worden via
de facebookpagina van het evenement bekend
gemaakt, dus ik raad je aan deze in de gaten te
houden! Je hoeft alleen maar op dit blauwe balkje te
drukken om daar te komen:
https://www.facebook.com/events/1818305581764
083/
Na het congres is er ook nog de mogelijkheid om
mee te eten. Het diner is voor eigen kosten en zal
tussen de 15 en 20 euro kosten.
Aanmelden voor het congres kost slechts 2,50 en
kan via deze link:
https://goo.gl/forms/UWGN4LA6ojBDMxaK2

Nationale Studentenenquete
Tot 12 maart wordt in heel Nederland de Nationale
Studentenenquete afgenomen. Deze enquete heeft
als doel de kwaliteit van het onderwijs in kaart te
brengen en waar mogelijk te verbeteren.
Djembé probeert ook haar steentje bij te dragen
door zoveel mogelijk van jullie over te halen om deze
enquete in te vullen. Dit komt de Universiteit, de
opleiding en uiteindelijk jouzelf ten goede!
Cbeck dus even je studentenmail en vul de enquete
in!
Meer informatie over de NSE vind je hier:
https://www.studiekeuze123.nl/nse
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Lustrumactiviteit: Spring Equinox
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

29 maart
19:00-21:00
Botanische Tuinen
5 euro

Tijdens onze derde Lustrumactiviteit in het thema
‘’The Power of Faith’’ zullen we getrakteerd worden
op een aantal prikkelende lezingen, met
onderwerpen variërend van neopaganisme tot
spiritualiteit in de wereld van Lord of the Rings.
Daarnaast zal er aan het einde van de avond ook nog
een workshop worden gegeven.
Mocht je het gemist hebben, de vorige twee
Lustrumactiviteiten waren een doorslaand succes!
Het zou dus zonde zijn om deze unieke ervaring mis
te lopen.
Meld je dus snel aan via de volgende link:
https://goo.gl/forms/RaeTDS9RqUjTBF552
Trouwens, er wordt nog meer informatie over de
sprekers en hun onderwerpen bekend gemaakt via
facebook; dus bij deze:
https://www.facebook.com/events/1863047490576
039/
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