Academia Plutonicana

Brood & Spelen

De Academia Plutonica is het convent dat
zich bezighoudt met academische en
culturele activiteiten.

Het convent voor Brood en Spelen houdt
zich bezig met ludieke activiteiten.

Naast het organiseren van interne en
externe lezingen, houden we ons bezig
met het bezoeken van tentoonstellingen,
musicals, concerten, opera’s en
toneelvoorstellingen. Een- of tweemaal
per jaar organiseren we ook een
uitgebreid stadsbezoek o.l.v. een gids. Zo
stonden in het verleden Brussel,
Mechelen, Tongeren, Maaseik en Diest al
op het programma.

Op het programma staan onder meer
bier- en wijnproefavonden,
gastronomische avonden (waarbij we
uitgebreid een beter restaurant gaan
uitproberen), bezoeken aan concerten,
uitstapjes naar pretparken of andere
leuke dingen. Het is ook de bedoeling van
eenmaal per jaar een (verlengd) weekend
ergens naartoe te gaan, bv. door het
huren van een chalet of een citytrip.

Rector: Peter Dirix v. Kosmos

Plutonica
Plutonica
Academisch Corps te Leuven

Een academisch corps

LHC Plutonica

LOHV Plutonica

Plutonica is een buitenbeentje in het
Leuvense verenigingsleven. We zijn in
1993 ontstaan als studentenclub, maar
door de jaren heen zijn we organisch
gegroeid en tegenwoordig zijn we zoveel
meer.

De Limburgse Hoogstudentenclub
Plutonica werd gesticht op 20 oktober
1993 en is het oudste onderdeel van ons
academisch corps. Plutonica is een
studentenclub die het traditioneel
studentenleven hoog in haar vaandel
voert. Wij willen, tegen de gangbare trend
van verloedering, egoïsme en
individualisering in, een forum zijn voor
mensen die vriendschappen op een
ambiancevolle manier willen uitbouwen.
Wij zetten ons in voor het verderzetten
van de tradities uit de Clubcodex.

De Limburgse Oud-Hoogstudentenvereniging Plutonica is de logische
verderzetting van de hoogstudentenclub:
eens commilito, altijd commilito. Als oudstudent is het natuurlijk niet evident naar
doordeweekse activiteiten te gaan.
Daarom organiseert deze oud-studentenbond in het weekend activiteiten zoals
cantussen om aan de nostalgische
gevoelens van de oud-student te voldoen.
Eén van de hoogtepunten is de jaarlijkse
krambamboelicantus. Het belangrijkste
evenement van het werkingsjaar is de dies
natalis, waar leden en oud-leden
samenkomen om oude en nieuwe
herinneringen op te halen en eens gezellig
bij te praten.

Op dit moment bestaat ons academisch
corps uit vier onderdelen of conventen:
een studentenclub, een oud-studentenvereniging, een academie voor culturele
activiteiten en het convent Brood &
Spelen voor de ludieke uitjes. Elk convent
stelt zijn eigen activiteitenkalender op. Je
kan ook zelf kiezen voor het type
activiteiten waarvoor je uitnodigingen
ontvangt. Dat neemt niet weg dat
iedereen natuurlijk van harte welkom is
op de activiteiten van de andere
conventen.
In deze folder wordt elk convent kort
voorgesteld.
Website: http://www.plutonica.com
Meer info: info@plutonica.com

Hiertoe worden er cantussen,
clubavonden, andere studentikoze
activiteiten en de nodige feestjes
georganiseerd. Ook worden er bezoeken
gebracht aan activiteiten zoals cantussen,
fuiven en galabals van andere clubs.
Plutonica is verbroederd met de
Diepenbeekse studentenclub Caeruleus
en is ook lid van de Ordo Academicus
Burgundiensis, een uitwisselingsverband
tussen verschillende studentenclubs. Lid
word je door het ondergaan van een
traditionele doop en ontgroening, die
bestaan uit een aantal ludieke
opdrachten, maar vrij zijn van vuiligheid of
baldadigheden.
Praeses: Tom Renders v. Tempelier
Vice-praeses: Dana Maes v. Streaky
Ab-actis: Jeroen Braekeleire v. Hibbert
Quaestor: Thomas Van Der Veken v. Betsy

Deken: Peter Dirix v. Kosmos
Meester: Jorgen Colsoul v. Chaos
Meester: Stijn Conings v. Pan

