
zondag
21-05  MUZIKAAL DANS AVONTUUR 
OENE VAN GEEL & MIRI LEE
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 12,50 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 
Miri Lee (dans) en Oene van Geel (5 snarige viool + elektroni-
ca) vinden elkaar in de spannende wisselwerking tussen de twee 
disciplines waarbij ze zich allebei laten inspireren door elkaar, de 
ruimte waarin ze performen, het aanwezige publiek en de kracht 
van het moment. Hoe ze het ook aanvliegen, de aanpak heeft al-
tijd veel poëzie. 

vrijdag
26-05  LEZING BEELDEN UIT FAUST II
SPREKER: SEBASTIAAN DE VRIES
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 7,50 - CJP EN STUDENTEN € 5 
Faust is het literaire meesterwerk waarin Goethe ‘verbeeldde’ hoe 
de geleerde Faust een pakt met Mefistofeles aangaat dat hij met z’n 
eigen bloed ondertekent. Hoe kunnen we de rijke beeldentaal be-
grijpen? Een vervolg op deel I dat op 19 mei plaats vond.

zaterdag
27-05  CONCERT 
WOUTER MOL & FRIENDS
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 12,50 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 

Wouter Mol zet een maanlicht overgoten 
show neer met verstilde tot expressie-
ve songs. Wouter Mol op gitaar, Maartje 
Gilissen op harp en Margot Kersing op 
viool. Ze wekken een spanning op die je 
niet kunt grijpen, maar waar je wel door 
gegrepen wordt. 

zondag
28-05  POËZIE-INTERVIEW HET BEELD IN WOORD
SPREKER: INGMAR HEYTZE
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 7,50 - CJP EN STUDENTEN € 5 
Ingmar Heytze (Utrecht, 1970) schrijft in 
verschillende genres: poëzie, columns en 
journalistiek. Ongebruikelijk in de poëzie, 
staat humor vaak centraal in zijn gedichten. 
“Niet alleen het gedicht, maar ook de hu-
mor moet goed zijn, anders is het toch een 
slecht gedicht.” Met muzikale medewerking 
van Cor van Ingen (begeleiding van o.a. Spinvis). Na de pauze gaat 
journalist Maarten Baanders met de dichter in gesprek.

zaterdag
10-06 T/M 08-07 EXPOSITIE MASHID MOHADJERIN -
PICTURES AT AN EXHIBITION 
OPENING: ZATERDAG 10 JUNI 15.30 UUR
ENTREE:  GRATIS 
De expositie is een selectie van foto’s geïnspireerd op het werk Pic-
tures at an Exhibition en de thema’s die in de tien delen die door 
de componist Mussorgsky in dit werk onderzocht worden: het al-
ledaagse leven van alledaagse mensen, folklore en de ongelijkheid 
tussen rijkdom en armoede.
Mashid Mohadjerin won in 2009 de World Press Photo Award 
(Eigentijdse Thema’s).

zondag
11-06  MASTERCLASS PIANO
O.L.V.:  SHUANN CHAI
TIJD:  14.00 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10, 
 JONGEREN TOT 18JR. € 5 (TOEHOORDERS € 10)
 VERPLICHTE INSCHRIJVING: 
 ZIE INFO OP WWW.SIJTHOFF-LEIDEN.NL
Pianiste Shuann Chai is een actieve en boeien-
de musicus, alom geprezen voor interpretaties 
op zowel moderne als historische instrumen-
ten. Ze geeft een Masterclass voor pianisten  
(13 jaar+) met muziek uit het klassieke reper-
toire. Voor alle pianoliefhebbers is het zeer de 
moeite waard om deze unieke masterclass bij te 
wonen! Zie ook haar concert op 18-06.
 
vrijdag
16-06  LEZING MUSSORGSKY, LEVEN EN WERK
SPREKER: OLGA DE KORT - KOULIKOVA
TIJD:  20.00 UUR -22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 7,50 - CJP EN STUDENTEN € 5
Freelance musicologe, muziekjournaliste en pianiste/organiste 
Olga de Kort - Koulikova geeft een beeld van het leven en werk van 
de componist Mussorgsky in de context van zijn tijd. Zie ook het 
concert op zondag 18-06. 

zaterdag
17-06  WORKSHOP BEELDEN 
O.L.V.:  RIK TEN CATE
TIJD:  14:30 – 17:00 UUR
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN €10 
 (INCL. MATERIAAL) 
Zolang als de mensheid bestaat maakt hij beelden. 
Beelden laten zien dat de mens met wakkerheid in 
zijn leven staat. In deze workshop zullen we prak-
tisch vorm geven aan onze eigen innerlijke beel-
denwereld met behulp van klei of steen.

www.sijthoff-leiden.nl

Klassiek concert
Pictures at an exhibition

18-06

Abonneer je ook op de activiteiten van Sijthoff Cultuur op Facebook! 

Lezing: Mussorgsky, Leven en Werk
16-06JUNI

JULI
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„De kleine zaal is één van die 
verborgen parels voor de kunst 
en podiumkunsten: prachtige 
akoestiek en intieme setting, 
ideaal voor kleine bezettingen  
en kamermuziek.” 
  

Tony Overwater,  
componist en contrabassist

vrijdag
09-06  LEZING FINSE KLANKEN, FINSE BEELDEN
SPREKER:  HANS NIEUWLAND
ASSISTENTE:  ANNELIEKE ZANTINGE
TIJD:  20.00 UUR – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE: € 7,50 - CJP EN STUDENTEN € 5
Een avond met toelichtingen op Finse muziek en schilderkunst met 
muziekfragmenten van Jean Sibelius en Einojuhani Rautavaara en 
beeldprojecties van o. a. Akseli Gallen-Kallela.

zaterdag
10-06  OPEN-ZANG-ZATERDAG
TIJD:  10.00 – 12.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 10 
Badkamerzingen o.l.v. Maria Rosenmöller: van klassiek tot pop, jazz 
of zeemansliederen, canon of madrigaal, van Bach tot Beatles. Ie-
dereen kan meedoen, solist of beginner, jong of oud, man of vrouw. 
Deelnemers betalen ter plekke 10 euro en zingen met degenen die 
er op dat moment zijn.

zondag
18-06  KLASSIEK CONCERT 
PICTURES AT AN EXHIBITION, 
SHUANN CHAI SPEELT MUSSORGSKY
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10
Met inleidende lezing van Olga de Kort-Kou-
likova over het werk van schilder Hartmann dat 
ten grondslag ligt aan de compositie Pictures at 
an Exhibition.
Een unieke gelegenheid om één van de beeldbepalende werken van 
de Romantische Muziek te horen. De gelauwerde pianiste Shuann 
Chai speelt de tien delen van het werk die met elkaar verbonden 
worden door de “Promenades“. 
De uitvoering vindt plaats binnen de foto-expositie van de Iraanse 
fotografe Mashid Mohadjerin waarin hedendaagse beelden gekop-
peld worden aan deze machtige muzikale compositie. 

zaterdag
15-07 T/M 12-08 EXPOSITIE GRAFIEK TITUS SCHULZ
OPENING: ZATERDAG 15 JULI 15.30 UUR
ENTREE:  GRATIS 

Titus Schulz verzamelt machine-
onderdelen, afgedankt laborato-
riummateriaal, elektronica, enzo-
voort. Als er ergens een container 
staat, kan hij het niet nalaten er 
even in te gaan zoeken. Van die ma-
terialen maakt hij afdrukken met 
(tegenwoordig) zelfgemaakte druk-
inkt op papier. Hij stelt het zo sa-
men dat er weer nieuwe machines 
of circuits ontstaan. 

vrijdag
02-06  FILM - INTERVIEW JUNKYARD
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 7,50
Hisko Hulsing is animator, regisseur en schil-
der. In aanwezigheid van Hisko Hulsing wordt 
zijn korte animatiefilm Junkyard vertoond 
waarmee hij wereldwijd prijzen won. Voor deze 
film werden 20.000 tekeningen en 120 olieverf-
schilderijen gemaakt. Na vertoning van de film 
gaat journalist Maarten Baanders met de regis-
seur in gesprek.

zaterdag
03-06  EENDAAGSE EXPOSITIE 
KUNST ZEER GEVARIEERD, COLLECTIE VAN DER MEER
OPEN:  10.00 – 16.00 UUR
ENTREE:  GRATIS 
Met deze ééndaagse verkooptentoonstelling biedt kunstkenner en 
particulier verzamelaar A. van der Meer de geïnteresseerde kunst-
liefhebber zicht op een breed spectrum aan schilderkunst. Van 
realistisch tot figuratief, van klassiek tot modern, van abstract tot 
romantisch. Van der Meer verzorgt daarbij graag een toelichting en 
geeft zijn zienswijze over kijken naar en genieten van kunst. Een 
werk kopen? Dan graag contant.

zondag/maandag
04/05-06 LEIDSE HOFJESCONCERTEN
De Leidse Hofjesconcerten in het Pinksterweekend zijn inmiddels 
een niet te missen traditie geworden voor zowel Leidenaren als 
muziekliefhebbers van buiten de stad. Tijdens deze negende editie 
maken Sijthoff Cultuur en de Hof van Sijthoff weer deel uit van dit 
muzikale festival. ALGEMEEN EXPOSITIES

OPENINGSTIJDEN:  MA. T/M ZA. 13.00 – 16.00 UUR, TENZIJ ER 
  EEN ANDERE ACTIVITEIT IS IN DE ZAAL 
TOEGANG: GRATIS 



Parkeerterrein haagweg 4, 
gratis vervoer van en naar 
het centrum
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DE KRACHT VAN BEELDEN

zondag
02-04 KLASSIEK CONCERT  ERWIN WEERSTRA
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 12,50 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 

Muziek is in staat beelden op te roepen en tot leven te 
brengen. Erwin Rommert Weerstra laat deze middag 
werken horen van Domenico Scarlatti, Totu Take-
mitsu, Franz Liszt, Franz Schubert, Olivier Messiaen 
en Leopold Godowsky waarin dit facet van muziek de 
hoofdrol speelt.

vrijdag
07-04  JAZZCONCERT MAURITS ROES & BART 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 eclectisch musicus en 
“sound innovator” die zich naadloos aan-
past aan medemusici zoals bij dit concert 
aan de bekende jazzpianist Maurits Roes uit 
Den Haag, een graag geziene gast bij Podi-
um Sijthoff.

zaterdag
08-04  OPEN-ZANG-ZATERDAG 
TIJD:  10.00 – 12.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 10  
Badkamerzingen o.l.v. Maria Rosenmöller: van klassiek tot pop, 
jazz of zeemansliederen, canon of madrigaal, van Bach tot Beat-
les. Iedereen kan meedoen, solist of beginner, jong of oud, man of 
vrouw. Deelnemers betalen ter plekke 10 euro en zingen met dege-
nen die er op dat moment zijn. 

08-04 T/M 29-04 EXPOSITIE 
BEKKERGROEP
OPENING: ZATERDAG 8 APRIL 15.30 UUR
ENTREE:  GRATIS 
Zeer gevarieerd werk op doek en op papier, 
met o.a. acryl- en aquarelverf, houtskool, 
krijt en fineliner. Gemaakt door negen 
vrouwen die sinds 2014 één keer per jaar 
als collectief naar buiten treden.

zondag
09-04  KLASSIEK CONCERT ARNOLD SCHÖNBERG KOOR
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR SIJTHOFF CULTUUR

Het ASK, onder de inspirerende leiding van 
Jonatan Alvarado, zingt muziek van de 15e tot 
de 21e eeuw. In dit concert brengen ze in een 
Amerikaans programma werken ten gehore van 
Barber, Cage, Gershwin, Lang, Thompson en 
anderen.

vrijdag
14-04  LEZING HET BEELD VAN PASEN
SPREKER: SEBASTIAAN DE VRIES
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 7,50 - CJP EN STUDENTEN € 5 
Op deze avond beschouwen we de stille week en 
het paasgebeuren. De Logos daalde bij de Doop 
in de Jordaan af en vond z’n uiteindelijke verbin-
ding met mens en aarde tijdens het paasgebeuren. 
Pasen is het feest van de opstanding en die kan de 
mens in z’n innerlijk ook doormaken.

vrijdag
21-04  JAZZ, LEZING EN CONCERT 
RUUD BERGAMIN & WIM WARMAN
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 12,50 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 

‘1959 – het meest creatieve jaar in de jazz ...’  
- aldus jazzgeleerde Nat Hentoff. Denk aan 
toonaangevende en soms baanbrekende mu-
zikanten Miles Davis, John Coltrane, Ornette 
Coleman, Charles Mingus en Dave Brubeck. 
Aan de hand van beeld- en geluidsmateriaal 
licht Ruud Bergamin het belang van deze mu-

ziek toe. Aansluitend zullen Wim Warman (vleugel) en Ruud Ber-
gamin (saxofoon) live muziek uit deze periode ten gehore brengen, 
jazz maar ook tango uit 1959. 

zondag
30-04  KLASSIEK CONCERT HET BERIO PROJECT
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 15,00 - CJP EN STUDENTEN € 10,00 
Violist Joseph Puglia verwezenlijkte in 2015 een uniek Luciano Be-
rio Project. Als duopartner koos hij violist Benjamin Gilmore, in 
2013 winnaar van het Oscar Back concours. De Duetten die zij ten 
gehore brengen variëren van eenvoudige volksmelodieën tot zeer 
gecompliceerde composities met onconventionele technieken.

zaterdag
06-05  OPEN-ZANG-ZATERDAG
TIJD:  10.00 – 12.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 10 
Badkamerzingen o.l.v. Maria Rosenmöller: van klassiek tot pop, 
jazz of zeemansliederen, canon of madrigaal, van Bach tot Beat-
les. Iedereen kan meedoen, solist of beginner, jong of oud, man 
of vrouw. Deelnemers betalen ter plekke 10 euro en zingen met 
degenen die er op dat moment zijn. 

zaterdag
06-05 T/M 27-05 EXPOSITIE 
EDGAR JANSEN - MOVING LINES
OPENING: ZATERDAG 6 MEI 15.30 UUR
ENTREE:   GRATIS 
Het werk van Edgar Jansen bestaat voor een 
groot deel uit tekeningen van musici en dan-
sers die hij vastlegt tijdens concerten en voor-
stellingen. Met zijn losse manier van werken 
weet hij de vrijheid van de beweging te sug-
gereren en het karakter van de muziek en de 
dans uit te drukken.
Zie ook de workshop op 14-05.

zondag
07-05  CROSS-OVER CONCERT 
KLAARTJE VAN VELDHOVEN 
& BERT VAN DEN BRINK
TIJD:  15.30 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10
De grensoverschrijdende samenwerking tussen sopraan Klaartje 
van Veldhoven met VPRO Boy Edgar prijs winnaar jazzpianist Bert 
van den Brink (vanavond op accordeon) brengt een programma 
met barokmuziek en Europese volksliederen. Een verrassend con-
cert dat nooit hetzelfde is!

vrijdag
12-05  JAZZ CONCERT JASPER SOMSEN 
& KAREL BOEHLEE
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 12,50 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 

Sinds een aantal jaren spelen contrabassist 
Jasper Somsen en pianist Karel Boehlee sa-
men in verschillende bezettingen. In 2015 
en 2016 gaven zij diversen concerten met 
de wereldwijd geprezen saxofonist Bob 
Sheppard en speelde Jasper met de even zo 
beroemde Italiaanse pianist Enrico Pieran-
unzi. 

zaterdag
13-05  FILM THE RED TURTLE
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 5 
Hoogtepunt in het genre animatiefilms! Met ongekende precisie en 
grote ontroerende kracht tekent maker Michael Dudok de Wit de 
lotgevallen van een man die aanspoelt op een onbewoond eiland. 
Een geheimzinnige schildpad verandert zijn eentonige leven in een 
meeslepend avontuur.

zondag
14-05  WORKSHOP MOVING LINES
O.L.V.:  EDGAR JANSEN EN MANJA WODOWOZ
TIJD:  14.00 – 16.30 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:   € 10 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 
 (INCL. MATERIAAL)
Edgar Jansen is een specialist in het tekenen van 
dans, muziek en beweging. In de workshop Mo-
ving Lines leert hij de deelnemers te ontdekken 
hoe je dans en beweging op papier kunt zetten. 
Euritmie-danseres Manja Wodowoz zal in kleur-
rijke gewaden dansen voor de tekengroep. De 
workshop is voor alle niveaus. 

dinsdag
16-05  START MINDFULNESSTRAINING 
BEGELEIDING:  ELLEN VAN IERSEL
VERVOLGDATA:  23, 30 MEI, 6, 13, 20, 27 JUNI EN 4 JULI
TIJD:   19.30 - 22.00 UUR
KOSTEN:   € 390 VOOR DE GEHELE TRAINING INCL. 
  VOORGESPREK, MATERIALEN, STILTE DAG
Mindfulnesstraining laat je op een ‘andere, nieuwe’ manier kijken 
naar jezelf en de wereld, traint de aandacht en helpt je een open, 
accepterende houding te ontwikkelen naar het leven zoals het nu 
is. Hierdoor ontstaan ruimte en ontspanning.

vrijdag
19-05  LEZING BEELDEN UIT FAUST I
SPREKER: SEBASTIAAN DE VRIES
TIJD:  20.00 – 22.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 7,50 - CJP EN STUDENTEN € 5 
Faust is het literaire meesterwerk waarin 
Goethe ‘verbeeldde’ hoe de geleerde Faust een 
pakt met Mefistofeles aangaat dat hij met z’n 
eigen bloed ondertekent. Hoe kunnen we de 
rijke beeldentaal begrijpen? In twee avonden 
gaat filosoof Sebastiaan de Vries in op beide 
delen van dit raadselachtige werk. Deel II op 
26 mei.

zaterdag
20-05  WORKSHOP KLANKBEELDEN, IMPROVISATIE 
EIGENTIJDSE MUZIEK
O.L.V.  FENNEKEN FRANCKEN
TIJD:  15.00 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 10 - CJP EN STUDENTEN € 7,50 
Klankimprovisaties met handgemaakte, nieuwe instrumenten. 
Door je ‘in’ te luisteren in klankfenomenen, je verschillende zintui-
gen mee te laten luisteren in wat je hoort, door samen te improvi-
seren en te genieten van spel en beweging, ontmoet je een wereld 
van ongekende rijkdom.

vervolg programma Z.O.Z.

doezastraat 1b • leiden
Voor informatie over activiteiten,  www.sijthoff-leiden.nl
kaartjes reserveren of contact met  info@sijthoff-leiden.nl
Sijthoff Cultuur (Jan de Boon):   06-53831107

Lunchroom Hof van Sijthoff   06-21879327

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 het restaurant van onze samenwerkingspartners.

APRIL

MEI

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

leo kannerschool in sijthoff - dinsdagavond
Reserveren kan via www.sijthoff-leiden.nl

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

Het tweede kwartaal van 2017 staat bij Sijthoff Cultuur in het teken 
van Beelden. Rondom het muziekstuk De schilderijententoonstel-
ling (Mussorgsky) zijn activiteiten geprogrammeerd die de kracht 
van beelden in bijvoorbeeld schilder- en beeldhouwkunst, muziek, 
film en dans, maar ook in religie en maatschappij tot uitdrukking 
brengen.

ALGEMEEN EXPOSITIES
OPENINGSTIJDEN:  MA. T/M ZA. 13.00 – 16.00 UUR, TENZIJ ER 
  EEN ANDERE ACTIVITEIT IS IN DE ZAAL 
TOEGANG: GRATIS 

www.sijthoff-leiden.nl
Nieuwsbrief ontvangen?  
www.sijthoff-leiden.nl/nieuwsbrief

Kaarten reserveren?  
www.sijthoff-leiden.nl/cultuurkaarten-reserveren

Kijk ook op


