
zaterdag
29-10 wereldCONCERT LANYOK+ MONIEK BOLLEN, 
MARJOLIJN MELLEMA & PIT HERMANS
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree: € 12,50 CJP en studenten € 7,50
Moniek Bollen (accordeon), Marjolijn Melle-
ma (viool) en Pit Hermans (cimbaal) spelen 
muziek uit de Balkan die bekend is onder de 
noemer zigeunermuziek. 
zondag
30-10 KLASSIEK CONCERT zang en vleugel • CILE-
KE ANGENENT & WOLTER WILLEMSEN
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 12,50 CJP en studenten € 7,50 
De nieuwe cd van Cileke Angenent (zang) en Wolter Willemsen 
(vleugel) staat centraal in dit optreden. Liederen en pianosolo’s van 
o.a. Eben, Britten, Tsjaikovski en Moussorgsky worden gespeeld.

vrijdag
04-11 LEZING JOODSE MYSTIEK IN HET HEILIGE LAND
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5 
Dr. Albert van der Heide is emeritus hoogleraar voor 
de geschiedenis en cultuur van het Jodendom. In zijn 
lezing bespreekt hij de verering van het graf van Simeon 
bar Jochai, de leer van de mystici van Safed/Tsefat en de 
chassidische gemeenschappen te Jeruzalem.

05-11 t/m 10-12 EXPOSITIE HENDRIK WERKMAN
Opening: Zaterdag 5 november 15.30 uur 
Werkman’s verbeeldingen van de chassidische  
legenden, optimistische joodse wonderverhalen, 
zijn ontroerend. Sijthoff Cultuur stelt een aantal 
‘druksels’ van Hendrik Werkman tentoon (facsi-
mile). Jikke van der Spek, gastconservator voor de 
Werkmantentoonstelling in het Groninger Muse-
um, opent de expositie met een lezing, waarna ze 
in gesprek gaat met Maarten Baanders. 

zaterdag
05-11 JAZZCONCERT SIMONE HONIJK & DIRK BALTHAUS 
Tijd: 20.00– 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 CJP studenten € 7,50 
Zangeres Simone Honijk en pianist Dirk Balthaus presenteren 
stukken van hun laatste cd en daarnaast een aantal jazz standards 
in een eigenzinnige vertolking. 
vrijdag
11-11 LEZING MORGENLAND & AVONDLAND iI 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5 
In zijn lezing vergelijkt Han van Ouwerkerk het werk van twee Per-
zische dichters uit de 13e en 14e eeuw (Rumi en Hafis) en twee 
Duitstalige dichters uit de 18e en 19e eeuw (Lessing en Goethe): de 
overeenkomsten blijken verbluffend.
zaterdag
12-11 OPEN ZANG ZATERDAG voor info zie 08-10

zaterdag
12-11 WORKSHOP REMBETIKON
Tijd: 15.00 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 10 / workshop+concert: € 17,50
De workshop is gericht op Rembetiko (‘Griek-
se Blues’) met de instrumenten bouzouki en 
gitaar. De workshop is toegankelijk voor elke 
geïnteresseerde, met elk soort instrument. 
O.l.v. Charis Laurijsen en Manos Fragkiada-
kis. Aantal deelnemers max. 15, aanmelden via  
info@sijthoff-leiden.nl

12-11 wereldCONCERT-JAMSESSIE REMBETIKON
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 10 
Na een korte presentatie van de workshop geven Charis en Manos 
een concert met bouzouki en gitaar. Daarna een jamsessie, waarbij 
ook andere instrumenten welkom zijn. 
zondag
13-11 KLASSIEK CONCERT HET LEIDSE HOUT ENSEMBLE
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 12,50 CJP en studenten € 7,50 
Het Leidse Hout ensemble bestaat uit leden van het Residentie Or-
kest uit Leiden of Oegstgeest. De programmering voor deze mid-
dag wordt nog bekend gemaakt, kijk hiervoor op sijthoff-leiden.nl. 
donderdag
17-11 LEZING OLIE & WATER: bron van spanning
Tijd: 20.00 -22.15 uur (incl.  pauze)
Entree: € 7,50 CJP en studenten € 5 

Sprekers: Gül Özerol, assistent professor UT, Paul Aarts, docent 
UvA. Olie is een ‘politieke grondstof ’ die voor veel debat zorgt. 
Water lijkt het probleem van de toekomst. De sprekers zullen hun 
visie en expertise over het Midden-Oosten delen, waarna Maarten 
Baanders met hen en het publiek in gesprek gaat. Voertaal: Neder-
lands en Engels.
vrijdag
18-11 HUMAN NIGHTS Voor alle info zie 16-09

zaterdag
19-11 WORKSHOP EGYPTISCH-ARABISCHE DANS
Tijd: 14.00 – 17.15 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Sattar Al Saadi   en Laura Maria 
De Gaspari creëren een sfeer van 
muzikale opgetogenheid in de rij-
ke traditie van Arabische muziek 
en dans. Dit doen zij met de Ney 
(fluit) en Iraakse percussie.
zondag
20-11 wereldCONCERT NIZAR ROHANA & TONY OVERWATER
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 12,50 CJP en studenten € 7,50 

Tony Overwater (bas) speelt met Nizar Rohana 
(ud). De muzikale klik kwam voort uit de be-
langstelling in elkaars muziek. Improvisatie en 
harmonie gaan hand in hand met de Arabische 
toonladders en lyriek. 

woensdag
23-11 LEZING GODDELIJKE ORDENING – EGYPTE
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5 
De tempels en piramiden van Egypte waren zowel een 
uitdrukking van een mythologisch wereldbeeld als hulp-
middel voor de verbinding tussen goden en mensen. 
Architect, auteur en reisleider Pieter van der Ree legt de 
relatie tussen toen en nu. 
vrijdag
25-11 LEZING ZARATHUSTRA - PERZIË 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5 
Filosoof Sebastiaan de Vries vertelt over Zarathustra en het 
oud-Perzische wereldbeeld van licht en duister dat in de toekomst 
van gedaante zal veranderen. Wat is de betekenis van het kwaad en 
waar staat de mens.
zaterdag
26-11 WORKSHOP SOEFI THEATER-ZANG-DANS
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5 
De workshop begint met verhalen uit de soefitraditie. Daarna volgt 
een Dzikr (samenzang), er wordt afgesloten met een Hadra (dans). 
Met uitleg en begeleiding door Ronald Shamshudin en Suraya 
Jonkman. 
zaterdag
26-11 JAZZCONCERT MAURITS ROES & BERT FERMIE
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 CJP en studenten € 7,50 
Van Cubaans tot flamenco, percussionist Bart Fermie is een eclec-
tisch musicus en ‘sound innovator’ die zich naadloos aanpast aan 
in dit geval de bekende jazzpianist Maurits Roes. 
zondag
27-11 WERELDCONCERT TRIO C TOT DE DERDE 
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 CJP en studenten € 7,50 

Trio C tot de Derde is Carel 
den Hertog (viool), Caspar 
Terra (klarinet), Coos Let-
tink (accordeon). Geïnspi-
reerd op klezmer, balkan- en 
zigeunermuziek: ze reisden 

samen richting o.a. Turkije, Iran, Pakistan en India. Deze muzikale 
invloeden en hun eigen voorkeur mixen ze tot een uniek geluid.

vrijdag
02-12 LEZING DE ORDE VAN DE TEMPELIERS
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5  
In het hart van Jeruzalem nabij de locatie van de Tempel van Sa-
lomo stond het hoofdkwartier van de esoterische stroming van de 
Tempeliers. Sebastiaan de Vries vertelt over deze geheime stroming 
en de geheimen die ze op het spoor was.
vrijdag
09-12 LEZING GILGAMESH - MESOPOTAMIË
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5  
Uit Mesopotamië komt het beroemde Gilgamesj epos. In zijn le-
zing vertelt Sebastiaan de Vries over de rijke beeldentaal met the-
ma’s als vriendschap, strijd, dood en onsterfelijkheid die nog steeds 
tot de verbeelding spreken.

zaterdag
10-12 OPEN ZANG ZATERDAG voor info zie 08-10

zaterdag
10-12 WORKSHOP EBRU (papier marmeren)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 
Ebru is een oude Turkse kunstvorm waarbij wordt 
geschilderd op water. Vandaag kun je deze kunst 
zelf beoefenen o.l.v. kunstenares Ebru Durmaz, ei-
genares van het bedrijf Ebruze.
zaterdag
10-12 JAZZCONCERT GIJS IDEMA TRIO en 
duo MATEUSZ & HEES 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 CJP en studenten € 7,50

Het Gijs Idema Trio (Leidse Jazz Award 
2016) speelt in de jazztraditie maar maakt 
ook uitstapjes naar de modernere kant. 
Het duo Mateusz Pulawski (gitaar) en 
Esther van Hees (zang) heeft een geheel 
eigen avant-garde benadering van de tra-
ditionele duo-jazz. 

zondag
11-12 KLASSIEK CONCERT TRIO AUGUSTA
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 CJP en studenten € 7,50 
Trio Augusta bestaat uit Anna Steenhuis (viool), Emma Besselaar 
(cello) en Kanako Inoue (piano). Zij speelden voor Kunst in de Ka-
mer en stichting Live Music Now en brengen dit keer een program-
ma geïnspireerd op het Midden-Oosten.
vrijdag
16-12 LEZING ARISTOTELES - MIDDEN-OOSTEN
Tijd: 20.00 uur- 22.00 uur (incl.  pauze) 
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5  
Een stap in de ontwikkeling van de moderne wetenschap is gezet in 
het Midden-Oosten tijdens de middeleeuwen. Daar heeft het werk 
van Aristoteles invloed ondergaan die ons wereldbeeld en de na-
tuurwetenschap hebben beïnvloed. Door Sebastiaan de Vries.

17-12 t/m 08-01 EXPOSITIE PETER VORMER
Opening: Zaterdag 17 dec. 15.30 uur 

Raam & beeld. Glaskunstwerken, verwant aan gekleurde ramen 
in de architectuur, vrij in de ruimte opgesteld. Gecombineerd met 
werk in diverse schildertechnieken. Journalist Maarten Baanders 
gaat tijdens de opening in gesprek met de glazenier/schilder Peter 
Vormer.
vrijdag
23-12 HUMAN NIGHTS Voor alle info zie 16-09
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SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2016
muziek/lezingen/expo/theater
vERhalEN vaN hET MiDDEN-OOSTEN

03-09 t/m 25-09 EXPOSITIE KUNSTROUTE LEIDEN
JAN KLEINGELD & MENSO VAN REIJ
Opening: Zaterdag 3 september 15.30 uur 

Jan Kleingeld is grafisch vormgever/beel-
dend kunstenaar en toont zijn aquarellen. 
Menso van Reij is fotograaf en toont zijn 
foto’s. Beiden nemen deel aan de Kunst- 
route Leiden in Sijthoff. 

vrijdag
09-09 LEZING REISVERSLAG IRAN René Moorman
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 7,50 CJP en studenten € 5 

Iran: een land met een geschiedenis die teruggaat tot ver voor onze 
jaartelling. Met een gastvrije bevolking, eigen muziek en prachtige 
steden zoals Shiraz en Isfahan, verbonden door handelswegen, tus-
sen woestijnen en Iraans plateau. 

10 en 11-09 OPEN MONUMENTEN DAGEN met op
11-09 KLASSIEK POËZIE-CONCERT  
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 7,50 CJP en studenten € 5, incl. consumptie 
Dit najaar verschijnt de bundel ‘Gedachtegoed’ van dichter Tjeerd 
Buwe. Hij leest voor uit eigen werk, afgewisseld met klassieke pia-
nowerken gespeeld door de Canadese pianiste Deborah Pardy. 
woensdag
14-09 BOEKPRESENTATIE-INTERVIEW hans luijten 
over ‘BEGRIJP JIJ HET MIDDEN-OOSTEN NOG?’ 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5 
Op toegankelijke wijze legt historicus en auteur Hans Luijten 
de achtergronden van de conflicten in het Midden-Oosten 
uit. Journalist Maarten Baanders gaat na de pauze in gesprek 
met de schrijver en het publiek. 

vrijdag
16-09 HUMAN NIGHTS syrische maaltijd en muziek

Tijd: 19.00 – 20.00 uur maaltijd
Kosten : € 10
Tijd: 20.00 – 22.00 uur cultuur
Entree:  € 15 (studenten € 12,50)
Overige data: 21-10, 18-11 en 23-12
Passe Partout (4 muziekavonden) €45 (studenten €35)
Een avond met Syrische gerechten van Bahaa Nasour en muziek 
door Simon Nakze en Wouter Mol. Per Human Night is er een 
speciaal cultuurprogramma (zie facebook.com/humannights). Re-
serveren voor het diner kan via humannachten@gmail.com tot 2 
dagen voor aanvang. 
zaterdag
17-09 JAZZCONCERT OENE VAN GEEL, REMBRANDT 
FRERICHS & MARK HAANSTRA

Tijd:   20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 12,50 CJP en studenten € 7,50
Violist Oene van Geel (Boy Edgar Prijs 2013) presenteert 
zijn eerste solo album Sudoku. Oene speelt met twee van 
zijn favoriete musici: Mark Haanstra (basgitaar/contra-
bas) en Rembrandt Frerichs (piano).

zondag
18-09 KLASSIEK CONCERT cello en vleugel • 
duo albarus
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 12,50 CJP en studenten € 7,50 
Martin Grudaj (cello) en Elena Malinova (vleugel) vormen samen 
duo Albarus naar hun beider vaderland: Albanië en Rusland. Zij 
spelen werken van Bach, Beethoven, Rachmaninov en de sonate 
D-klein van Schostakovitch.
vrijdag
23-09 LEZING SOEFISME, EEN LEVENDE TRADITIE
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 7,50 CJP en studenten € 5 
Auteur Asghar Seyed Gohrab, hoofddocent Midden-Oostenstu-
dies Universiteit Leiden, vertelt hoe islamitische mystici vanaf de 
achtste eeuw op zoek gingen naar de essentie van het goddelijke. 
Journalist Maarten Baanders gaat na de pauze in gesprek met de 
spreker en het publiek.

24 en 25 september - Kunstroute
zaterdag 9.30 - 17.00 uur
zondag  12.00 - 17.00 uur

Beide dagen is Sijthoff geopend met exposities (vrij entree) 
en koffie met taart. Kunstenaars zijn aanwezig om over hun 
werk te vertellen. Zie voor programmering en deelnemende 
kunstenaars onze website of www.kunstrouteleiden.nl.

vrijdag
30-09 LEZING turkije ‘An Empire of 2000 cities’
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 7,50 CJP en studenten € 5 

Rinse Willet, archeoloog en weten-
schapper Oude Geschiedenis aan 
de Universiteit Leiden, onderzoekt 
de geschiedenis van de steden in 
Romeins Klein-Azië, nu Turkije. 
Daarbij wordt een vergelijking ge-
maakt tussen de oude steden en de 
latere moderne steden.

01-10 t/m 30-10 EXPOSITIE IZNIK CENTRUM VAN 
OTTOMAANSE KERAMIEK
Opening: Zaterdag 1 oktober 15.30 uur 

Met handgemaakte voorwerpen 
toont de Iznik Stichting uit Istanbul 
de aantrekkingskracht van de Otto-
maanse kwartskeramiek. Tijdens de 
opening zal een Iznik-kenner spre-
ken over de opkomst, ondergang 
en herleving van de ambachtelijke 
Iznik keramiek. 

zaterdag
01-10 JAZZCONCERT MAURITS ROES & FRANS VAN 
DER HOEVEN 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:   € 12,50 CJP en studenten € 7,50
In een intieme duo setting spelen Maurits Roes 
(piano) en Frans van der Hoeven (bas) zowel 
verrassende vrije improvisaties als standards 
met een geheel eigen interpretatie. 
zondag
02-10 KLASSIEK CONCERT cello en vleugel • 
IMMANUEL & EPHRAIM van IJZERLOOIJ
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 12,50 CJP en studenten € 7,50 
De broers Immanuel en Ephraim treden veel op met een veelzijdig 
repertoire voor celli of voor cello en piano. Vandaag werken van 
o.a. Mozart, F. Schubert, Gubaidulina en een eigen compositie.
vrijdag
07-10 KUNSTGESPREK MORGENLAND & AVONDLAND I

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 7,50 CJP en studenten € 5 
Al zeer lang heeft de Arabisch-Islamitische cultuur 
invloed op de cultuur van Europa. Na een inleiding 
bekijken we hoe Westerse kunstenaars inspiratie put-
ten uit de Oosterse wereld. O.l.v. Rien Zwijnenburg en 
Han van Ouwerkerk

zaterdag
08-10 OPEN ZANG ZATERDAG   
Tijd: 10.00 – 12.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 10 
overige data: 12-11 en 10-12
O.l.v. Maria Rosenmöller badkamerzingen: van klassiek tot pop, 
jazz of zeemansliederen, canon of madrigaal, van Bach tot Beatles. 
Iedereen kan meedoen. Deelnemers betalen ter plekke € 10.
zondag
09-10 wereldCONCERT BELáN • NARIMAN & MONIR 
GORAN 
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl.  pauze)
Entree:  € 12,50 CJP en studenten € 7,50
Optreden van Nariman Goran (zang 
en Daf) en Monir Goran (Ud en gi-
taar). Wat melodie betreft ontleent 
BELÁN haar nummers aan de eeu-
wenlange muzikale tradities die diep 
in de Koerdische cultuur zijn gewor-
teld.

zaterdag
15-10 jazzCONCERT TONY OVERWATER & MAARTEN 
ORNSTEIN
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 12,50 CJP en studenten € 7,50
Tony Overwater (bas) en Maarten Ornstein (klarinet) spelen al 
ruim 30 jaar samen. Puttend uit een enorm repertoire en diversiteit 
aan stijlen leidt dit altijd tot muziek op het scherpst van de snede.
vrijdag
12-10 HUMAN NIGHTS Voor alle info zie 16-09

zaterdag
22-10 WORKSHOP ARABISCHE KALLIGRAFIE 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Entree:  € 7,50 CJP en studenten € 5, incl.  materiaal
Kalligrafie is een belangrijke kunstvorm in de Arabische 
wereld. Vanmiddag de mogelijkheid deze kunst zelf te 
oefenen o.l.v. Mohamed Azhar, kalligrafiemeester uit 
Marokko.

22-10 CULINAIR  MAROkKAANSE MAALTIJD
Tijd: 18.00 uur
Kosten: € 10 excl. drankjes

Een bijzondere maaltijd die zal bestaan uit een 
mix van traditionele en bekende Marokkaanse 
gerechten, bereid door Btissam Idrissi. Reserve-
ren is noodzakelijk en kan tot uiterlijk drie dagen 
voor aanvang: info@sijthoff-leiden.nl.

maandag
24-10 CURSUS EURITMIE- LICHT & DUISTERNIS
Tijd: 11.30 – 12.30 uur 
Kosten:  € 100 studenten € 50 
Overige data: 31-10, 7, 14, 21 en 28-11, 5-12 
‘De vuurkastelen van de hemel sluiten zich. Open mij, ik roep de 
namen, de onsterfelijke, levende, hoog vereerde namen’. D.m.v. een 
tekst uit de Perzisch – hellenistische Mithras liturgie brengen we 
euritmisch bewegend licht en donker in ervaring. O.l.v. Manja Wo-
dowoz-de Boon
vrijdag
28-10 LEZING SEKEM, HET WONDER IN DE WOESTIJN
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl.  pauze)
Entree: € 7,50 CJP en studenten € 5 

Maaitie Vis en Hendrik Jan Bakker vertellen over SEKEM, een  
baanbrekende sociale onderneming in de Egyptische woestijn. Dr. 
Ibrahim Abouleish startte het centrum met een verbinding tussen 
islam en antroposofie. Dit is uitgegroeid tot een vruchtbare plek 
voor werk, onderwijs en cultuur. 
zaterdag
29-10 WORKSHOP ARABISCHE patronen KERAMIEK
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Entree:   € 7,50 CJP en studenten € 5, incl.  materiaal
O.l.v. een ontwerper van Iznik maak je een ontwerp voor een tegel-
patroon. Door de groep worden de mooiste tegels uitgekozen die 
door Iznik geproduceerd zullen worden in de oude kwartstechniek.

vervolg programma z.O.z.
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Voor informatie over openingstijden, 
activiteiten en contact:  www.sijthoff-leiden.nl
of stuur een e-mail:   info@sijthoff-leiden.nl

Geef u ook op voor de nieuwsbrief en like ons op Facebook!

lunch, koffie, diner
Sijthoff Cultuur staat voor culturele, onderscheidende activiteiten. 
Zie hiervoor www.sijthoff-leiden.nl. Tijdens de avondactiviteiten 
en op zondag wordt het café gerund door vrijwilligers van Sijthoff 
Cultuur. Op andere momenten in de week bent u welkom in de 
lunchroom of restaurant bij onze samenwerkingspartners.

SEPTEMBER

OKTOBER

Hof van Sijthoff - biologische lunchroom
Openingstijden, dagelijks 9.30 -16.00 uur m.u.v. zondag

resto Vanharte in sijthoff - donderdagavond
Aanmelden kan via www.sijthoff-leiden.nl

jongvangeest in sijthoff - laatste vrijdag van 
de maand• Meer info, zie www.sijthoff-leiden.nl

In het najaar staat het programma van Sijthoff grotendeels in het 
teken van Verhalen van het Midden-Oosten. Begrip voor het on-
bekende: de kracht van kunst en cultuur als grensoverschrijdende 
ontmoeting tussen Oost en West.

ALGEMEEN EXPOSITIES
Openingstijden:  ma. t/m za. 11.00 - 16.00 uur, tenzij er
  andere activiteiten zijn in de zaal 
Entree:  gratis


