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PROGRAMMA
DINSDAG
7 SEPTEMBER

Introductieavond HHP
Tijd: 17:00 - 19:00
Locatie: Drift 21

WOENSDAG
8 SEPTEMBER

Op deze avond krijgen we een lezing van schrijfster Leonieke
Baerwaldt, en gaan we na de pauze een leuke interactieve
activiteit doen om elkaar beter te leren kennen. Let op:
Aanwezigheid is verplicht voor nieuwe leden van het HHP!

Tijdens dit vragen moment kun je vragen stellen over hoe het is
om een honours student te zijn. Denk vooral aan vragen over het
honoursportfolio, terreinverkenning, honoursscriptie en hoe
Eureka je kan helpen. 

Vragenuurtje
Tijd: 15:15 - 18:00
Locatie: Drift 21 - 0.03

We gaan op deze avond naar een film in het Louis Hartlooper
Complex. Welke film we gaan kijken is nog een verrassing! Wil je
ook verrast worden? Schrijf je dan in, en grijp je kaartje alvast. 

Verrassingsfilmavond
Tijd: 19.00
Locatie: Louis Hartlooper
Complex, Tolsteegbrug 1, 3511
ZN Utrecht

Pizzapicknick
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: Griftpark

Wat is een Eureka introductieweek zonder een pizza picknick? Na
de plenaire bijeenkomst sluiten we de avond gezellig af met een
pizza in het Griftpark.



DONDERDAG
9 SEPTEMBER

Dansworkshop
Tijd: 13:00 - 15:00
Locatie: Pieterskerkhof 10

VRIJDAG
10 SEPTEMBER

Hartstocht is niet alleen maar te vinden in woorden, maar ook op de
dansvloer! Op donderdag laten we onze passies weer vloeien en gaan we
lekker bewegen met Eureka. 

Koen Ottenheym, directeur van het HHP en professor in
architectuur en kunstgeschiedenis, zal ons deze middag
meenemen in een stadswandeling door het hartje van Utrecht.

Stadswandeling met 
Koen Ottenheym
Tijd: 13:00 - 15:00
Locatie: Drift 13

DONDERDAG
16 SEPTEMBER

Eureka heeft veel verschillende commissies. Denk aan een
boekenclub, een creatieve commissie, een debatclub etc. Op deze
markt kun je kennismaken met de verschillende commissies van
Eureka, en je wellicht ook inschrijven!

Commissiemarkt
Tijd: 15:00 - 18:00
Locatie: volgt nog


