
 

Programma introductie SV Eureka 2020: 

Utopie/Dystopie 

Dit jaar organiseert SV Eureka, de studievereniging van het 

HHP, weer een reeks (facultatieve) activiteiten met hetzelfde 

thema als de plenaire bijeenkomst, die in de eerste twee 

weken van het nieuwe jaar zullen plaatsvinden. Deze zijn 

bedoeld als eerste kennismaking met andere 

honoursstudenten voor de nieuwejaars, maar zeker ook als 

gezellig begin van het jaar voor iedereen die al langer het HHP volgt. Ben je nog 

geen lid van SV Eureka? Meld je hier gratis aan! Wil je meer weten over SV 

Eureka voordat je je aanmeldt? Kijk dan eens op onze website of op Facebook! 

Bij vragen kun je altijd mailen naar eureka.sv@gmail.com, of stel je vraag in onze 

Whatsappgroep. Zorg dat je voor alle online activiteiten lid bent van de Eureka 

Teams, dit kan met de code bxwi2d8 of deze link: teamslink SV Eureka 

LET OP: van sommige activiteiten is nog onduidelijk of ze doorgaan, vanwege de 

corona-maatregelen rondom introductieactiviteiten. Meld je aan als je geïnteresseerd 

bent, dan houden we je op de hoogte of de activiteit (online) doorgaat. 

 

Activiteiten 
Verheerlijking van de snelheid – wedstrijd futuristische collages 

Datum: De wedstrijd loopt de gehele introperiode (tot 11-09 om 12:00) 
  

‘Wij verklaren dat de wereldse pracht verrijkt is met een nieuwe schoonheid: de 

schoonheid van de snelheid.’ 

  

Zo kondigde Filippo Marinetti zijn ideeën over de toekomst van de kunst aan in 

het eerste futuristisch manifest. Deze utopische toekomst zal in deze wedstrijd 

centraal staan. Kruip in de huid van de kunstenaars die zijn vurige woorden 

opvolgden en creëer zelf snelheid op papier. Stuur een foto van je collage vóór 11 

september 12:00 naar intro.sveureka@gmail.com om mee te doen! 

  

 

 

https://sveureka.nl/lid-worden/
https://sveureka.nl/lid-worden/
https://sveureka.nl/
https://sveureka.nl/
https://www.facebook.com/SVEureka/
https://www.facebook.com/SVEureka/
https://chat.whatsapp.com/IkwsJt15D8T1j5r2aNrUfR
https://chat.whatsapp.com/IkwsJt15D8T1j5r2aNrUfR
https://cutt.ly/Zys0Ezo
https://cutt.ly/Zys0Ezo
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Vragenrondje en kennismaking 

Datum: 02-09-2020 

Tijd en plaats: 13:15 - 15:00, Griftpark / MS Teams 
  

Wat is Goed in Geesteswetenschappen nou eigenlijk? Kan ik nog wel naar het 

buitenland terwijl ik het honoursprogramma volg? Hoe ziet de perfecte wereld 

eruit? Hoe organiseer ik een activiteit voor mijn portfolio? Is onze toekomst een 

dystopische nachtmerrie? Wat is de leukste commissie van Eureka? Dit en meer 

kun je vragen op 2 september tijdens de eerste vragenronde. Ook als je geen 

specifieke vragen hebt, maar het wel leuk vindt om te kletsen met andere 

honoursstudenten ben je erg welkom! Als je naar het Griftpark wil komen, laat 

het dan even weten. Dan laten wij het ook weten als de activiteit alleen online 

plaatsvindt. Naast tijdens deze activiteit, kun je altijd je vragen stellen via de 

mail, Eureka groepsapp of op andere creatieve wijze. 

  

 

Woensdag Filmdag 

Datum: 02-09-2020 

Tijd en plaats: 14:00-17:00, D25 203 / 20:15, MS Teams (afh. v. coronamaatregelen) 
  

Iedere eerste woensdag van de maand is Woensdag Filmdag bij Eureka. Een van 

de leden kiest een film uit om gezamenlijk te bekijken en te bediscussiëren. 

Normaal vindt dit plaats in de kamer naast de Eurekamer op Drift 13, maar door 

de corona is dit tijdelijk verplaatst. 

Deze keer bekijken we de Noorse film “The Bothersome Man”. In deze 

prijswinnende film vindt een man zichzelf in een schijnbaar ideale stad, zonder 

herinnering aan hoe hij daar komt. De perfecte wereld blijkt zo steriel te zijn dat 

het toch eerder een dystopie dan een utopie is en we volgen hoe hij daar mee 

omgaat. 

Kijk woensdag 2 september mee naar deze dystopische film en doe achteraf 

gezellig mee met de discussie. Geef je hier op als je langs wilt komen. 

  

 

 

 

https://forms.gle/nSV9o4ZSmiecYDrD6
https://forms.gle/nSV9o4ZSmiecYDrD6
https://forms.gle/nSV9o4ZSmiecYDrD6
https://forms.gle/YGFtt7K16AiderVN9
https://forms.gle/YGFtt7K16AiderVN9
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TedTalk & Chill 

Datum: 03-09-2020 

Tijd en plaats: 15:00-17:00, MS Teams 
  

Belangrijk onderdeel van Eureka zijn de debat en polemiek die ontstaan op de 

kamer en tijdens evenementen. Deze middag gebeurt dat rondom het thema 

van dystopie en utopie. Als basis voor de discussie hebben we twee video’s klaar 

staan, de eerste stelt dat utopisch denken contraproductief en zelfs schadelijk is 

en de tweede gaat in op de vraag of utopieën mogelijk zijn. Afhankelijk van de 

hoeveelheid mensen zullen we de groep in tweeën delen, waarbij iedere helft 

een van de video’s bediscussieert of kiezen we een van de twee uit om met de 

hele groep te bekijken en daarna bespreken. 

Breng je donderdagmiddag 3 september van 15:00 tot 17:00 academisch 

verantwoord door en debatteer gezellig mee. Geef je op via deze link en geef 

daarbij je voorkeur op voor welke TedTalk je zou willen bediscussiëren. 

  

 

Hoe bouw je een wereld? Online Catanavond 

Datum: 04-09-2020 

Tijd en plaats: 19:00-21:30, MS Teams 
  

Heb jij altijd al in de huid willen kruipen van een zestiende-eeuwse kolonist? 

Dan zit je bij deze spelletjesavond aan het juiste adres! 

Op 4 september organiseert de introductiecommissie een ethisch verantwoorde 

online Catanavond, waarbij je via de app Catan Universe in groepjes van 4 poogt 

het spelbord te overmeesteren. Meer informatie over de app en het verloop van 

de spelletjesavond volgt, dus schrijf je snel in via dit formulier! 

 

 

Utopisch Utrecht: Stadswandeling door Koen Ottenheym 

Datum: 04-09-2020 

Tijd en plaats: 11:00-13:00, verzamelen op Janskerkhof 
  

Tijdens deze stadswandeling zal Koen Ottenheym vol enthousiasme vertellen 

over hoe utopisch denken de architectuur en stadsplanning van Utrecht heeft 

https://forms.gle/JGd6VhZhcTBq5eTz6
https://forms.gle/JGd6VhZhcTBq5eTz6
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beïnvloed. Loop gezellig mee! Schrijf je wel in van tevoren, dan houden we je 

ook op de hoogte als deze activiteit toch niet door kan gaan. Inschrijflink 

  

  

Boekenclub Fahrenheit 451 

Datum: 07-09-2020 

Tijd en plaats: 19:30-21:00, MS Teams 
  

Heb jij je huiswerk al af? Want maandag 7 september is het weer tijd voor een 

Eureka boekenclub! Bereid je voor op een avond voor discussie, dialoog, 

polemiek, perspectiefvorming en allemaal andere wilde capriolen. Voor deze 

editie van de boekenclub lezen we Fahrenheit 451 van Ray Bradbury om lekker 

in het dystopische thema te blijven. Dus lees het boek, een deel van het boek, of 

misschien wel een samenvatting en kom mee babbelen! Normaliter organiseert 

onze EBC (Eureka Boekenclub) deze geweldige avond, maar speciaal voor de 

introductieweek mag de introcommissie een poging wagen. Inschrijven is niet 

nodig! 

  

 

Pizzapicknick 

Datum: 08-09-2020 

Tijd en plaats: 18:00, Griftpark 
  

Als het kan en mag gaan we samen genieten van een honours-classic: gratis 

pizza! Of deze activiteit door kan gaan is nogal onzeker. Wil je op de hoogte 

blijven, schrijf je dan even in. 

 

 

Online borrel 

Datum: 08-09-2020 

Tijd en plaats: 21:00, MS Teams 
  

Dinsdag 8 september is het tijd voor de eerste borrel van het jaar. In de strijd 

tussen utopie en dystopie kunnen we de utopie een voorsprong geven. Hoe 

doen we dat? Door het goede leven te vieren met een drankje en je (nieuwe) 

https://forms.gle/BiEM3gcNTh7CyR5E7
https://forms.gle/BiEM3gcNTh7CyR5E7
https://forms.gle/CNrnnPhrA2DujCrq6
https://forms.gle/CNrnnPhrA2DujCrq6
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favoriete Eurekanen natuurlijk! Join ons en de gezelligheid online via Teams. Tot 

dan! Teams vindt je via de code bxwi2d8 of deze link: teamslink SV Eureka. 

  

  

Online commissiemarkt 

Datum: 09-09-2020 

Tijd en plaats: 20:00-22:00, MS Teams 
  

Bij Eureka kun je niet alleen individueel activiteiten organiseren, er zijn ook nog 

10 verschillende commissies die ervoor zorgen dat er het hele jaar door iets te 

beleven valt. Op de Eurekawebsite en in de bijlage bij deze mail staat al een kort 

overzicht, maar kom vooral online op 9 september om sfeer te proeven, kennis 

te maken, (kritische?) vragen te stellen en ideeën te spuien in bijzijn van leden 

uit alle commissies van Eureka. 

  

  

Dystopische ontsnapping: online escaperoom 

Datum: 11-09-2020 

Tijd en plaats: 17:15-20:00 
 

Vrijdag 11 september gaat de strijd beginnen…. 
 

…. tegen de klok…. 
 

Binnen een uur moet je samen met je mede-deelnemer ontsnappen uit de 

dystopische wereld van het programma “Dystopia”. Kunnen jullie het halen voor 

de klok op 0 staat? 

Bij aanmelding krijg je een envelop thuisgestuurd met daarin het escape room 

spel. Je krijgt ook een mede-deelnemer aangewezen. Overige info vind je t.z.t. in 

de spelregels. Schrijf je in via deze link. 

  

  

 

https://cutt.ly/Zys0Ezo
https://cutt.ly/Zys0Ezo
https://sveureka.nl/
https://sveureka.nl/
https://forms.gle/kNdpgQRwA33K5EoM9
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