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contactgegevens
Kijk voor meer informatie over openingstijden, activiteiten en 
contactgegevens op onze website www.sijthoff-leiden.nl of stuur 
een e-mail naar info@sijthoff-leiden.nl.
U kunt ook altijd tijdens openingstijden in het café-restaurant 
terecht voor meer informatie of aanmelding voor activiteiten. 
post- en bezoekadres
Doezastraat 1B
2311 GZ Leiden

Vóór en door mensen uit Leiden en omgeving
Een nieuwe culturele ontmoetingsplaats
Sijthoff wil een plek zijn waar activiteiten plaatsvinden waardoor 
mensen elkaar ontmoeten, hun ideeën uitwisselen en talenten la-
ten zien. Iedereen in Leiden en omstreken die zich aangesproken 
voelt is welkom om activiteiten te bezoeken, er aan deel te nemen 
en of aan te bieden. Activiteiten kunnen plaatsvinden op het gebied 
van de meest uiteenlopende onderdelen van levensbeschouwing, 
onderwijs, kunst en cultuur, waaronder  tentoonstellingen, con-
certen, kleinkunst, dans, zang, politiek café, lezingen, cursussen, 
vertellingen en dergelijke. 

Meer informatie over gebruik van de Cultuurzaal? Neem contact 
met ons op: info@sijthoff-leiden.nl

www.sijthoff-leiden.nl

voordeel
Voor of na een activiteit is het mogelijk bij 
grand café sijthoff te borrelen, te lunchen of te  
dineren. bij de meeste activiteiten is er een special 
combinatietarief. vraag hiernaar bij aankomst!

woensdagen
IN JE KRACHT STAAN 
Begeleiding:  Hilda van Vliet
Data:   15, 22, 29 januari en 5 en 12 februari  
Tijd:   19.30 - 21.00 uur
Kosten:   € 40 voor gehele reeks inclusief materiaal
Maximaal aantal deelnemers: 8 personen (18+)
In deze cursus is het doel: Ontdekken wat je kwaliteiten zijn 
en ze bewust inzetten. Stilstaan bij je eigen kwaliteiten zal er-
aan bijdragen dat je meer in je kracht komt te staan. Door je 
eigen kwaliteiten te ontdekken en ze in te kunnen zetten zal 
je meer zelfvertrouwen krijgen.  We zullen aan de hand van 
kunstzinnige oefeningen en interactieve oefeningen samen je 
kwaliteiten ontdekken in een cursus van 5 bijeenkomsten. De 
kwaliteiten heb je, het ontdekken ervan geeft je kracht. 

JANUARI TOT EN MET MAART 2014

cursussen/reeksen
Cultuurzaal Sijthoff biedt per kwartaal een aantal cursussen, 
series, gesprekken, lezingen aan. Per programma verschilt 
het of opgave bij aanvang verplicht is, of dat men ook inci-
denteel deel kan nemen. Kijk voor meer informatie op 
www.sijthoff-leiden.nl. 

HOE WERKT HET deelname aan cursussen
Wanneer u deel wilt nemen aan een van de cursussen kunt 
u zich opgeven bij Sijthoff. Dit kan via de website of via  
info@sijthoff-leiden.nl. Kosten en aanvang verschillen, u 
wordt door de cursusleider op de hoogte gehouden na uw 
inschrijving.  
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CULTUURHUIS  
SIJTHOFF

START IN JANUARI/ FEBRUARI/MAART

donderdagen
Socratische gesprekken
Gespreksvoering:  Sebastiaan de Vries
Data:   23 januari, 27 februari, 27 maart
Tijd:   19.00 – 22.00 uur
Kosten:   € 10 per keer, studenten € 7,50 deelname  
  per keer mogelijk
In een Socratisch gesprek wordt een vraagstuk onderzocht 
op betekenis, waarden en achterliggende overtuigingen. Deze 
gespreksvorm is geïnspireerd op het standpunt van klassiek 
filosoof Socrates; filosofische inzichten ontstaan in gesprek. 
Onder leiding van een ervaren gespreksleider wordt tijdens de 
bijeenkomsten de kunst van het vragen stellen beoefend om 
zo tot (vaak verrassende) nieuwe inzichten te komen. Een So-
cratisch gesprek is een levendige gebeurtenis die je uitnodigt 
je eigen denken te onderzoeken.
Thema’s zijn respectievelijk: moed, vragen, stress

donderdagen
TIJDSVERSCHIJNSELEN LEZEN
Gespreksvoering:  Fred Beekers
Data:   16, 30 januari, 6 en 13 februari 
Tijd:   20.00 – 23.00 uur
Kosten:   hele reeks € 40, studenten € 20 
Sommige mensen zeggen dat het wel lijkt of de tijd steeds 
sneller gaat. Of is het zo dat we niet meer goed kunnen volgen 
wat er allemaal om ons heen beweegt? Tijdens deze avonden 
willen we werken aan een analyse van de tijd waarin we leven. 
Daarom willen we ons op de eerste plaats ook bezig houden 
met de vraag: wat we zelf dienen te oefenen om de vinger aan 
de pols van het tijdsgewricht te kunnen houden. Hoe doe je 
dat? Hoe leer je onderscheiden wat er toe doet? 
We gaan de tijd lezen. Deze avonden vragen actieve inzet van 
alle deelnemers.

maandagen
idealenwerkplaats - actualiteit en spiri-
tualiteit
Voor jonge mensen, die verder willen kijken dan de crisis lang is.
Data:   20 januari, 24 februari, 17 maart en  
  14 april 
Tijd:   19.30 - 21.30 uur
Kosten:   vrijwillige bijdrage 
Hoe kijk je met een positieve blik naar actuele vragen? Wat 
kom je tegen als je jouw ideaal in de wereld probeert te reali-
seren? Als je om je heen kijkt, zie je dat er van alles gebeurt: 
zowel op het gebied van politiek en economie, als in de natuur, 
landbouw, kunst en onderwijs. Hoe vrij kunnen wij handelen, 
en vooral; wat beweegt jou in de actuele thema’s van deze tijd?
Voor de langere termijn hopen we dat deze avonden leiden tot 
regelmatige bijeenkomsten waarin samen gewerkt wordt aan 
eigen idealen en initiatieven. Dus wees allen welkom!

!

->

->

vrijdagen
JOHANN WOLFGANG von goethe 
Spreker   Sebastiaan de Vries
Data   24 , 31 januari en 7 februari 
Tijd   19.00 - 21.00 uur
Kosten   € 15 p/k., studenten € 12,50 
Het leven, het werk en het denken van Goethe (1749-1832) 
vormen het hoogtepunt van de Duitse en middeneuropese 
cultuurgeschiedenis van de 18e en 19e eeuw. Deze onge-
evenaarde periode waarin ook de filosofen van het Duitse 
idealisme werkzaam waren (Hegel, Fichte en Schelling 
- vaak ook in nauw contact met Goethe), wordt in de litera-
tuurwetenschap ook wel de Goethe-Zeit genoemd. In veel 
opzichten gaf Goethes denken en leven richting aan filoso-
fen, schrijvers en kunstenaars tot ver na zijn dood. In drie 
avonden krijgt u een boeiende en grondige inleiding in het 
leven van Goethe: u leert sleutelmomenten uit zijn biografie 
kennen, daarnaast bespreken we enkele van zijn meester-
werken uit de wereldliteratuur waaronder Die Leiden des 
jungen Werthers, Faust, en de Italienische Reise. 

maandagen
Euritmie: levensprincipes
Docent:   Manja Wodowoz-de Boon
Data:   10 ,17, 24 februari en 3, 10 maart
Tijd:   11.00 - 12.00 uur
Kosten:   € 10 p.k.
Samentrekken, verdichten en zich uitspreiden, wijd worden 
zijn twee polariteiten die we in alles wat leeft tegen kunnen 
komen. We zullen deze bewegingen in samenhang brengen 
met de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.

dinsdagen
stilte; een vriend die je iets te zeggen 
heeft meditatiecursus
Docent:   Ted van Schie en Gerda van Wingerden
Data:   28 januari, 11, 25 februari, 11, 25 maart 
Tijd:   20.00 - 21.30 uur
Kosten:   € 35
We laten je kennismaken met meditatiebeoefening, per 
sessie geven we een korte inleiding, praktijkoefeningen en 
bezinning op de oefeningen. De cursus is bedoeld voor 
mensen zonder meditatie-ervaring, maar ook mensen met 
meditatie-ervaring en met behoefte aan een opfriscursus 
van harte welkom.

vrijdagen
LEZINGen: middeleeuwse filosofie
Spreker:   Sebastiaan de Vries
Data:   7, 14, 21 en 28 maart 2014  
Tijd:   11.00 - 12.00 uur
Kosten:   € 15 p.k. € 12,50 studenten 
Nog steeds worden de middeleeuwen vaak als een duistere 
periode gezien en als een overgangstijd tussen de klas-
sieke oudheid en de Renaissance. In deze cursus maakt 
u uitgebreid kennis met toonaangevende denkers uit de 
middeleeuwen (o.a. Augustinus, Scotus Erigena en Tho-
mas van Aquino) en met richtinggevende stromingen uit 
de wijsbegeerte en theologie (waaronder de Dominicaner 
en Franciscaner kloosterorden). We gaan in op de rijke 
beeldentaal van de neoplatoonse school van Chartres, en we 
bespreken de scholastiek – de stroming waarin het denken 
tot een hoogtepunt van helderheid en precisie is gekomen 
dat daarna nooit meer is bereikt.JanuarI TOT en MeT MaarT 2014
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Cursusaanbod januari 2014 z.o.z.
15, 22 & 29-1 in je kracht staan
16 & 30-1  tijdsverschijnselen lezen
20-1   idealenwerkplaats
23-1   socratisch gesprek ‘moed’
24-1   goethe
28-1   meditatie 

zondag 
2-2 RECITAL ‘WINTERREISE’ Franz Schubert
Zang: Kees van der Zwet (bas-bariton),  
piano: Wim Boor
tijd: 11.30 uur
entree: € 10, studenten € 5 (i.c.m. brunch € 22,50)
In 1827 voltooide Franz Schubert zijn ‘Winterreise’, de in-
dringende liedcyclus op gedichtteksten van Johannes Müller, 
waarin een eenzame ik-figuur, verstoken van huis, haard en 
geliefde, ronddoolt in een weinig bemoedigend winterland-
schap. Zijn weg wordt een zoektocht naar de diepere zin van 
het leven, zijn klacht echoot vanuit de levensafgrond een 
roep om nieuwe zingeving. Maar vindt hij die ook? De beeld-
rijke muziek van Schubert maakt de reis tot een intens mee-
leefbare gebeurtenis.
zondag 
9-2 lunchconcert
tijd: 11.30 uur
Entree: €10, studenten €5 (i.c.m. brunch €22,50)
Musicus van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 
Voor nadere informatie www.sijthoff-leiden.nl
dinsdag
18-2 drieluik film & maaltijd elke 3e dins-
dag van de maand before sunset
tijd: 20.00 uur, aanvang film
Entree: € 5, i.c.m. avondmaaltijd € 16,50
Het tweede deel, Before Sunset, toont beiden negen jaar la-
ter in Parijs. Een ontmoeting waarin zij idealen die verlo-
ren gingen en die behouden bleven met elkaar uitwisselen.  
Deel III 18 maart 
zondag
23-2 lunchconcert maria marin gordillo
Tijd: 11.30 uur
Entree: € 10
Deze zeer begaafde Spaanse gitariste volgde een opleiding 
aan de conservatoria van Sevilla en Den Haag. Behalve klas-
siek gitariste is zij ook flamenco zangeres.

Cursusaanbod februari 2014 z.o.z.
5 & 12-2  in je kracht staan
6 & 13-2  tijdsverschijnselen lezen
7-2  goethe
10, 17 & 24-2 euritmie
11 & 25-2  meditatie
24-2  idealenwerkplaats
27-2  socratisch gesprek ‘vragen’

Cursusaanbod maart 2014 z.o.z.
3 & 10-3  euritmie
7, 14, 21 & 28-3 middeleeuwse filosofie 
11 & 25-3  meditatie
17-3  idealenwerkplaats (laatste bijeen- 
  komst op 14 april)
27-3  socratisch gesprek ‘stress’

zondag
2-3 tangosalon met live muziek
Tijd: 15.00-18.00 uur
Entree: € 5

Tangosalon met live muziek van de Tejones de Tango, afge-
wisseld met muziek van DJ Ron. Sijthoff het nieuwe Buenos 
Aires van Europa?

5 t/m 26 maart projectmaand  
kleur & architectuur 

Jarenlang heeft Jan de Boon, architect en kleurgever, zich 
beziggehouden met kleurgeving in gebouwen. Hij voerde 
opdrachten uit voor o.a. het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Utrecht, Gemeinschaftskrankenhuis Herdecke, Saluta di 
Rafael Roncegno, Artis Amsterdam. Sijthoff exposeert foto’s 
en ontwerptekeningen van zijn werk. In het kader van deze 
tentoonstelling vinden er verschillende activiteiten plaats.

woensdag
5-3 lezing invloed van de ruimtelijke  
omgeving op de mens
Ir. jan de boon
tijd: 20.00 uur
Entree: € 10, studenten € 5
Jan de Boon vertelt over het proces hoe te komen tot vorm- 
en kleurgeving van de gebouwde ruimte. Aan hand van het 
recentelijk verschenen en door hem geschreven boek ‘Het 
zintuig als maatstaf ’, bespreekt hij een methodiek waarin de 
twaalf zintuigen van de mens uitgangspunt zijn.

zondag
9-3 lunchconcert 
tijd: 11.30 uur
Entree: € 10, studenten € 5 (i.c.m. brunch €22,50)
Musicus van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 
Voor nadere informatie www.sijthoff-leiden.nl

woensdag
12-3 LEZING ruimte en bewustzijn
Prof. Ir. Pieter van der Ree
tijd: 20.00 uur
entree: € 10, studenten € 5
De ontwikkeling van de architectonische binnenruimte en 
die van het menselijk bewustzijn lijken nauw met elkaar ver-
weven. Gebouwen weerspiegelen zowel de ontwikkeling van 
het bewustzijn als dat ze deze ondersteunen. Door de intro-
ductie van nieuwe media en digitale technieken vervaagt 
de tegenstelling tussen binnen(wereld) en buiten(wereld). 
Welke invloed heeft dit op de architectuur en welke gevol-
gen voor ons bewustzijn?

zondag
16-3 lunchCONCERT
tijd: 11.30 uur
entree: € 10, studenten € 5 (i.c.m. brunch €22,50)
Het programma wordt in samenhang met de expositie van 
Jan de Boon geselecteerd en heeft als thema klank en kleur.

zondag
16-3 Lezing klank en kleur bij olivier 
messiaen
peter vormer 
Aanvang 14.30 uur
Toegang: € 10, studenten € 5, i.c.m. lunch € 27,50

Volgens eigen zeggen komt het oeuvre van de componist 
Olivier Messiaen geheel uit kleur voort en zou in de eerste 
plaats van dááruit beluisterd en uitgevoerd moeten worden. 
Peter Vormer, schilder en glaskunstenaar, onderzocht vanuit 
zijn fascinatie voor de wereld van de kleuren, de samenhang 
tussen klank en kleur in het werk van Olivier Messiaen. De 
teksten van Messiaen zijn bijeengebracht in 7 delen; ‘Traité 
de rythme, de couleur, et d’ornithologie’. 

dinsdag
18-3 drieluik film & maaltijd elke 3e dins-
dag van de maand before midnight
tijd: 20u, aanvang film
Entree: €5, € 27,50 i.c.m. avondmaaltijd

Het derde deel, Before Midnight toont beiden in de inmid-
dels 10 jaar durende relatie waarin het de vraag is of zij hun 
idealen binnen een vaste relatie kunnen vasthouden.

woensdag
19-3 Lezing De spirituele dimensie van 
architectuur
Prof. Ir. Pieter van der Ree
tijd: 20.00 uur
entree: € 10, studenten € 5
Gebouwen bieden niet alleen beschutting aan het lichaam, 
maar kunnen ook onderdak en perspectief bieden aan de 
geest. Ze doen dit door hun vormgeving, lichtinval, kleu-
ren en compositie. Sprekende voorbeelden daarvan zijn te 
vinden in de traditionele architectuur en in de tempel- en 
kerkenbouw. Welke rol speelt dit aspect nog in de heden-
daagse architectuur?

zondag
23-3 voorstelling Ik leer je liedjes van 
verlangen
Een muzikale poëziepresentatie voor volwassenen en kinderen (9+)
Bette Westera, gitarist Diederik van Essel
tijd: 11.30 uur
entree: € 7,50, kinderen € 5
Voor haar boek ‘Ik leer je liedjes van verlangen, en aan je 
apenstaartje hangen’ kreeg Bette Westera in 2010 een Zilve-
ren Griffel. De 47 verdichte dierenverhalen die in het boek 
staan zijn geschreven voor kinderen (9+) én volwassenen. 
Door de muzikale illustraties worden de verhalen kracht 
bij gezet. De melancholie van de koe, de wijsheid van de 
mandril en de naïviteit van de struisvogel worden hoorbaar 
en voelbaar.

donderdag
26/3 KUNSTGESPREK stadsbeelden en archi-
tectuur
rien zwijnenburg
tijd: 20.00 uur
entree: € 7,50, studenten € 5
Kunstgesprek over stadsbeelden en architectuur in de schil-
derkunst. Niet alleen door studie en reizen heeft Zwijnen-
burg veel ervaring met dit thema opgedaan, maar ook als 
beeldend kunstenaar.

zondag
30-3 lunchconcert 
tijd: 11.30 uur
Entree: € 10, studenten € 5, i.c.m. brunch €22,50
Musicus van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 
Voor nadere informatie www.sijthoff-leiden.nl

JANUARI TOT EN MET MAART 2014
muziek/lezingen/expo/theater

JANUARI

FEBRUARI

MAART

zondag
5-1 tangosalon met live muziek
Tijd: 15.00-18.00 uur
Entree: € 5
Tangosalon met live muziek van de Tejones de Tango, afge-
wisseld met muziek van DJ Ron. Sijthoff het nieuwe Buenos 
Aires van Europa? Zie ook 2 maart.
zondag
12-1 barokconcert 
tijd: 14.00-15.00 uur
Entree: € 12,50, studenten/kinderen € 7,50

Jacoba Dilg-van der Hoeven 
(sopraan), Susanne Kühne-
mann (blokfluit), Laura Höl-
zenspies (klavecimbel) brengen 
werken van Händel, Barsanti, 
Caccini, Telemann, Scarlatti en 
Pepusch. Veel luisterplezier! 

vrijdag
17-1 danstheater stormy weather
tijd: 20.00 uur
Entree: € 10, studenten € 5
Onvoorspelbaar en verfrissend als een goede storm brengt 
Stormy Weather een met dans en theater overgoten avond. 
Verwacht slechts het onverwachte en zie hoe de grens wordt 
opgezocht tussen werkelijkheid en fantasie. Met niets anders 
dan de taal van het lijf ontvouwen zich in de ruimte verschil-
lende fragmenten die zowel vervreemding als herkenning 
oproepen. Een veel bewogen poging om wat onmogelijk leek, 
mogelijk te maken. Voor deze avond werkt Celine Werkho-
ven, oprichtster van Stormy Weather, samen met onder an-
dere choreografe Katja Heitmann (DE).
zondag
19-1 lunchconcert 
tijd: 11.30 uur
Entree: € 10, studenten € 5 (i.c.m. brunch €22,50)
Musicus van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. 
Voor nadere informatie www.sijthoff-leiden.nl
dinsdag
21-1 drieluik film & maaltijd elke 3e dins-
dag van de maand before sunrise
tijd: 20.00 uur, aanvang film
Entree: € 5, i.c.m. avondmaaltijd € 16,50
Drieluik met het gesprek als kunst. In het eerste deel, Before 
Sunrise, ontmoeten hij en zij elkaar op de trein, zijn jong en 
vol verwachting en idealen. In het nachtelijke Wenen delen 
zij deze jeugd. Deel II op 8 februari
zondag
26-1 VOORSTELLING Laatjes met liedjes
muzikale voorstelling voor kinderen van alle leeftijden (4+)
Tijd: 11.30 uur
Entree: € 7,50, kinderen € 5

Op het podium staat een kastje met 18 laatjes met liedjes. 
Naast het kastje staan kinderboekenschrijver Bette Weste-
ra, gitarist Diederik van Essel en accordeonist/bassist Peter 
Mohr. Zij kennen alle liedjes en ze zingen en spelen ze alle-
maal even graag. Maar ze kunnen niet kiezen. Alle liedjes zijn 
even leuk. De kinderen kiezen de laatjes en maken zo hun 
eigen voorstelling. Met liedjes uit onder andere ‘Mijn zusje 
achter het behang’.

www.sijthoff-leiden.nl
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