
Parkeerterrein haagweg 4, 
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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 speciaal 
combinatietarief. vraag hiernaar bij aankomst!

woensdagen
filosofie in de praktijk 
Begeleiding:  Izabella Lediakova
Data:   2, 9, 16 en 23 april  
Tijd:   19.30 - 21.30 uur
Kosten:   € 12 per keer, studenten € 7
In onze tijd van individualisme leeft iedereen volgens zijn 
eigen filosofie. In deze workshops streven we ernaar om be-
wustzijn aan te wakkeren voor thema’s als Wie bepaalt ons 
lot? Ziekte - vriend of vijand? Leven in het nu en Verschillende 
leeftijdsfasen in de biografie. Deze vier, ook apart te volgen 
workshops, proberen door kennis van psychologie, kunstzin-
nige therapie en antroposofie een beter inzicht te geven in 
de wisselwerking tussen fysieke en psychische delen van de 
mens.

APRIL TOT EN MET JULI 2014

cursussen/reeksen/films
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 / 
reserveren activiteiten
Wanneer u deel wilt nemen aan een van de cursussen kunt 
u zich opgeven bij Sijthoff. Dit kan via de website of via  
reserveren@sijthoff-leiden.nl. U wordt dan op de hoogte ge-
houden indien nodig. 
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CULTUURHUIS  
SIJTHOFF

START IN APRIL/MEI/JUNI 

FILMDINSDAG €5 ENTREE

MUZIEKCAFÉ 
SIJTHOFF SESSIONS
3 EN 17 APRIL
1 EN 15 MEI
5 EN 19 JUNI
KIJK VOOR PROGRAMMERING

OP WWW.GRANDCAFESIJTHOFF.NL

vrijdag en zaterdag
vogels in hun omgeving
Spreker:   Wolter Bos
Data:   23 mei (lezing) en 24 mei (excursie) 
Tijd:   19.30 – 21.00 uur en 10.00 - 12.00 uur
Kosten:   € 20 voor beide bijeenkomsten  
Vaak kijken we zo naar vogels dat we letten op hoe ze hun 
omgeving weten te gebruiken ten dienste van hun overleving 
en voortplanting. In deze workshop zoeken we in een andere 
richting. Kunnen we in de manier waarop vogels zingen en 
bewegen de kwaliteiten terugvinden van hun leefomgeving? 
Als dat lukt, ontstaat spontaan een beleving van schoonheid. 
Details en geheel passen bij elkaar. 

!
->

aPril tot en Met jUli 2014
MUzIEk/LEzINgEN/ExPO/ThEATER

KUNST • CULTUUR • CAFÉ-RESTAURANT • ONTMOETING

zondag
SIJTHOFF BUITEN muziekgesprek
Datum: 27 april
Tijd:  10.45-15.00 uur
Entree:  €17,50 inclusief lunch
Locatie:  Boomkwekerij en Buitenplaats, Dijkgraafweg   
 14, Hazerswoude-Dorp
Begeleiding: Joke en Jan Lourier, Han van Ouwerkerk
Muziekgesprek met wandeling en lunch op Boomkwekerij en 
Buitenplaats, nabij Hazerswoude-Dorp. In het kader van de 
expositie Heilig Vuur (juni) wordt geluisterd naar en gespro-
ken over Russisch Orthodoxe muziek en het Koorconcert van 
Schnittke. In dit werk uit 1986, op teksten van Gregorius van 
Narek, komt de Russische kerkmuziek op eigentijdse wijze
tot leven. Reserveren is nodig.

maandagen
Euritmie: bewogen tussenruimte
Begeleiding:  Manja Wodowoz - de Boon
Data:   19, 26 mei en 2 juni  
Tijd:   11.00 - 12.00 uur
Kosten:   € 30 voor alle lessen
Maximaal aantal deelnemers: 15 personen 
In de verhoudingen tussen de tonen ontvouwt zich het hele 
spectrum van de muziek. We bewegen ons op een scala 
(toonladder) en verdiepen ons in de basis van muzikale pro-
cessen. Hoe anders is bijvoorbeeld de stemming van een klei-
ne terts tegenover een grote terts? Door middel van beweging 
gaan we dit onderzoeken. Muziektheoretische kennis is geen 
voorwaarde. Een luisterend oor wel.  

maandag
IDEALENWERKPLAATS 
Begeleiding:  F. Beekers, M. Gastkemper en R. Storm
Data:   14 april 
Tijd:   19.30 - 21.30 uur
Deze Idealenwerkplaats is de laatste in een reeks die in het 
eerste kwartaal startte. Ook los bij te wonen.  

woensdagen
de oude griekse mysteriën
Spreker:   Sebastiaan de Vries
Data:   7, 14, 21 en 28 mei  
Tijd:   19.30 - 21.30 uur
Kosten:   € 15 per keer, studenten € 7,50. Korting bij  
  volgen van 4 avonden; totaal € 50.
Gelukkig is hij die de mysteriën heeft doorleefd, hij kent de oor-
sprong en het einddoel van het leven. (Pindaros)
De klassieke Griekse cultuur werd geïnspireerd door ver-
schillende mysteriën waarvan Efeze en Eleusis de bekendste 
zijn. Mysterieplaatsen waren tempelcomplexen waar pries-
ters inzichten in kosmische en menselijke wijsheden beheer-
den en doorgaven. Ze vormden de levensaders van de Griek-
se cultuurontwikkeling. De hogere inzichten konden worden 
verkregen door inwijding na lange en intensieve loutering 
van de ziel. De inwijdingen vonden in diepe verborgenheid 
plaats. Na een inleidende avond (7/5) volgen nog drie avon-
den, waarin ingegaan wordt op inhouden en cultuurimpul-
sen van Efeze (14/5), Eleusis (21/5) en Samothrake (28/5) in 
het oude Griekenland.

22-4 film the gods must be crazy
tijd:  20.00-22.00 uur met pauze
Een komische speelfilm uit 1981 die op satirische wijze het 
hectische leven in het Westen toont in vergelijk met het leven 
van Xi, een Bosjesman uit de Kalahari woestijn in Botswana. 
Zijn stam heeft op geen enkele wijze contact met de buiten-
wereld, totdat een ‘present van de goden’ daar verandering in 
brengt. Van regisseur Jamie Uys.

20-5 film stalker
tijd:  20.00-22.00 uur
Andrej Arsenjevitsj Tarkovski was een Russische filmregis-
seur, schrijver en acteur. Hij wordt in cinefiele kringen be-
schouwd als een van de grootste filmkunstenaars uit de ge-
schiedenis. Stalker vertelt over een mysterieuze verboden 
plaats: de Zone. In het hart ervan bevindt zich een kamer, 
waar een diepe innerlijke wens vervuld wordt. 

17-6 film schreeuw in het heelal
Documentaire van Josée Voormans over Galina Oest-
volskaja met toelichting en gesprek
tijd:  20.00-21.00 uur
Deze documentaire is een indringend persoonlijk portret 
van de Russische componiste Galina Oestvolskaja (1919-
2006) door de Nederlandse Josée Voormans, die met haar 
een intense vriendschap wist op te bouwen. Met muziek van 
o.a. Oestvolskaja’s Tweede Symfonie.

1-7 film departures
tijd:  20.00-22.30 uur met pauze
Departures doet iets wat maar weinig films lukt: ontroeren 
terwijl je de verhalen achter de doden of hun familie niet 
kent. Dit is volgens regisseur Yôjirô Takita tevens de reden 
van het succes van de film: ‘Departures is een echt Japans ver-
haal, maar ik ben blij dat het universele thema van de dood 
door zoveel mensen wordt begrepen over de hele wereld, in 
verschillende landen en over taalgrenzen.’ 

reserveren@sijthoff-leiden.nl
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muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorste

zondag
27-4 lezing reisbeschrijving
tijd:  15.00-17.00 uur
Entree:  €5
Op 24 september 2013 beëindigde Wijnand Boon zijn drie 
jaar lang durende wandeltocht van Nederland naar Santiago 
de Compostella en via Rome naar Istanbul. Met een telefoon 
en gitaar op pad en overleven met behulp van de sociale me-
dia. Een middag met verhalen, muziek en film over lief en 
leed, ontberingen en heel veel ontmoetingen.

3 t/m 28-5 expo Wasting mythology: case-
study Elefsina - denis guzzo
tijd:  dinsdag t/m zondag 12.00-18.00 uur, behalve  
 als er een activiteit in de zaal plaats vindt
Entree:  gratis

Fotograaf Denis Guzzo presenteert werken uit het project 
Wasting mythology waarin hij het contrast onderzoekt en 
vastlegt  tussen de mythologie van het Griekse landschap 
en de moderne industriële en stedelijke ontwikkeling. Dit 
project is in ontwikkeling en vindt plaats op een van de be-
langrijkste archeologisch locaties van Griekenland: Elefsina. 
Naast het werk van Denis is er aandacht in woord en beeld 
voor Efeze, Eleusis/Elefsina en Samothrake, plaatsen die ook 
in de cursus De oude Griekse mysteriën aan bod komen.
zondag
11-5 lunchconcert Ensemble Kokako
tijd:  11.30-13.00 uur
Entree:  €10, studenten €5 (i.c.m. lunch €22,50)
Kokako (Alwin de Vries - fluit, Anja van Dooren - klarinet 
en basklarinet, Josje Lodder - piano) heeft zich toegelegd op 
eigentijdse muziek. In het kader van de expositie rond myste-
rieplaatsen in het oude Griekenland wordt muziek gespeeld 
van 20e eeuwse componisten die zich hebben laten inspire-
ren door de klassieke oudheid.
woensdag - afsluiting expositie Wasting Mythology
28-5 documentaire en kunstgesprek
tijd:  na afloop van laatste lezing van Sebastiaan de 
Vries over Oude Griekse Mysteriën, ca. 21.30 uur 
In combinatie met de lezing van Sebastiaan de Vries presen-
teert Denis Guzzo een korte documentaire met interview 
door Han van Ouwerkerk.

31-5 t/m 6-7 expo HEILIG VUUR 
EN toegewijde kunst - 
altaarstukken
tijd:  dinsdag t/m zondag  
 12.00-18.00 uur, behalve bij  
 activiteiten
Entree: gratis
Hanneke de Munck - beeldhouwster, 
Sietse H. Bakker - grafisch beeldend kun-
stenaar en Peter Lampasiak - beeldhou-
wer tonen Sculpturen en Grafisch werk.

31-5 Opening expo HEILIG 
VUUR
TIJD:         20.00 uur 
Entree:  vrijwillige bijdrage 

Met een lezing door Hanneke de Munck 
en Sietse H. Bakker. De kunstenaars gaan 
in op de achtergronden van hun werk: 
Het altaarstuk Narek van Hanneke de 
Munck opgedragen aan de menselijke 
tekortkomingen, geïnspireerd op het 
Boek der Klaagzangen van Grigor Na-
rekatsi en het grafisch werk met woord/
beeld combinaties van Sietse Bakker, dat 
is geïnspireerd op de poëzie van Osip 
Mandelstam, met als thema ‘Laatste fase in het leven´. 
Sijthoff is een locatie in de tentoonstelling Toegewijde Kunst 
- altaarstukken. Zie voor meer informatie hierover www.
toegewijdekunst.nl 
zondag
1-6 Opening leerlingententoonstelling 
van het Mare college ‘wat is mij heilig?’
15.00 uur inleiding han van ouwerkerk. De tentoon-
stelling is geopend t/m 15 juni, dinsdag tot zondag van 
12 -18 uur, behalve als er activiteiten in de zaal zijn.
Leerlingen van het Marecollege Leiden maken in het kader
van Heilig Vuur een expositie rond het thema altaar. Hoe
geven jongeren van 15, 16 jaar hier uitdrukking aan? 
dinsdag
4-6 lezing over Narek
tijd:  20.00 uur
In voorbereiding, zie www.sijthoff-leiden.nl
zondag
8-6 lunchconcert pergolesi - Stabat 
Mater door las majas bravas
tijd:  11.30-13.00 uur
Entree:  €10, studenten €5 (i.c.m. lunch €22,50)
Musici: Ellen Looyestijn, Mariëlle Theunissen en Aly Ol-
dersma. Las Majas Bravas brengt het Stabat Mater van Per-
golesi (1710-1736), één van de meest aangrijpende werken 
uit de Europese muziek. Na de pauze volgt een Iberisch pro-
gramma (o.a. Mompou en Granados).
woensdag
11-6 lezing Anna Achmatova, stem van een 
onderdrukt volk
Spreker: Han van Ouwerkerk
tijd:  20.00-22.00 uur
Entree:  €10, studenten €7,50; passe-partout voor de 
lezingen 11 en 18 juni €15, studenten €12,50
Lezing in het kader van Heilig Vuur en de expositie van Siet-
se Bakker. De Russische dichteres Anna Achmatova, gebutst 
en gebeukt door de communistische terreur, groeide uit tot 
de stem van haar lijdende volk. 
‘Zij heeft ‘één keer gekeken / en daarmee haar leven ten offer 
gebracht.’ Zie ook de vervolglezing op 18 juni. De avonden 
kunnen los van elkaar worden bijgewoond, graag reserve-
ren.

vrijdag
13-6 uitvoering euritmie - O, sole mio, una 
sera italiana, een Italiaanse avond
tijd:  20.00-21.15 uur (geen pauze, wel nazit)
Entree:  € 15, studenten € 5 korting,  
 steunbijdrage € 20
Italiaans programma met muziek van o.a. Berio, Scarlatti 
en Einaudia. Gia van den Akker is euritmiste, choreograaf, 
master of arts, uitvoerend kunstenaar en gastdocent aan 
kunstopleidingen in binnen- en buitenland. Zij woont en 
werkt in Italië en trad op in vele internationale producties. 
Voorafgaand aan de opvoering is er gelegenheid tot deelna-
me aan een wijnproeverij en het nuttigen van een origineel 
Piemonteisch driegangen menu. Voor nadere informatie zie  
www.grandcafesijthoff.nl  
woensdag
18-6 Lezing Osip Mandelstam, ‘Ik ben niet 
van het leven te scheiden’
Spreker: Julia Gerasimova
tijd:  20.00-22.00 uur
Entree:  €10, studenten €7,50; passe-partout voor de 
lezingen 11 en 18 juni €15,-, studenten €12,50
Mandelstam is een tijdgenoot van Anna Achmatova, Nikolaj 
Gumilev en Marina Tsvetaeva. Zijn eerste bundel ‘Steen’ ver-
scheen in 1913. Na de revolutie van 1917 werd Mandelstam 
weinig gepubliceerd, want hij wilde niet schrijven zoals de 
partij het voorschreef. In 1933 schreef hij een gedicht over 
Iosif Stalin en werd gearresteerd. Hij is 1938 in de kampen 
gestorven. Deze lezing is tevens een tribuut aan zijn vrouw 
Nadjezjda die het werk van haar man redde door het uit haar 
hoofd te leren. Zie ook de lezing op 11 juni, de avonden kun-
nen los van elkaar worden bijgewoond, graag reserveren.
vrijdag
20-6 try out forum
tijd:  20.00 uur
In voorbereiding, zie www.sijthoff-leiden.nl
woensdag
25-6 interview heilig vuur live
tijd:  20.00 uur
entree:  €5
Maarten Baanders in gesprek met Jacinta van Harteveld en 
Hans van de Graaf, oprichters van hospice Issoria. Al vele ja-
ren zetten zij zich in voor mensen die leven in het zicht van 
de dood. Wat beweegt hen?
vrijdag
27-6 en 4-7 lezing en kunstgesprek 
Het Isenheimer Altaar en de moderne mens
spreker: Rien Zwijnenburg (lezing en kunstgesprek),  
 Han van Ouwerkerk (kunstgesprek)
tijd:  20.00-22.00 uur
Entree:  lezing €10, studenten €7,50; kunstgesprek :  
 €7,50, studenten €4. Passe-partout 27/6 en 6/7  
 €15, studenten €10
Twee avonden in het kader van de expositie Heilig Vuur. 
Het Isenheimer Altaar van Matthias Grünewald is een 
hoogtepunt uit de kunst van de Renaissance. Het had een 
therapeutische functie bij genezingsprocessen. Heeft dit 
altaar ook betekenis voor de moderne mens? 
Tijdens het kunstgesprek, een week later, wordt aan de hand 
van altaarkunst uit de 20e en 21e eeuw gesproken over de 
noodzaak tot innerlijke verandering in onze maatschappij. 
De avonden kunnen onafhankelijk van elkaar worden bijge-
woond. Reserveren is nodig.
woensdag
2-7 interview heilig vuur live
tijd:  20.00 uur
entree:  €5
Maarten Baanders in gesprek met drie bevlogen Leidenaars 
die eerder zijn geïnterviewd voor de rubriek Heilig Vuur 
van het Leidsch Dagblad. Wat houdt hun vuur brandende?

APRIL TOT EN MET JULI 2014
MUziek/lezingen/exPo/theater

APRIL AFRIKA

  MEI WASTING 
  MYTHOLOGY

  JUNI HEILIG VUUR

1 t/m 20-4 expo erik van ‘t hoff 
Tijd:  dinsdag t/m zondag 12.00-18.00 uur, behalve  
 als er een activiteit in de zaal plaats vindt
Entree: gratis

Archaïsche Afrikaanse beelden vertonen een krachtige artis-
tieke vormgeving. Erik van ’t Hoff heeft er elementen van op 
eigen wijze gebruikt en er een nieuwe setting mee gecreëerd. 
Gecombineerd met aardekleuren en touw bouwt Van ’t 
Hoff een eigen wereld. Een wereld waarin de slimheid en de 
brute kracht van de mens hun rol spelen. Bovendien laat hij 
ruimte voor de invloed van de wereld van de geest door het 
licht een plek te geven.
zondag
6-4 lunchconcert romantiek en jazz
tijd:  11.30-13.00 uur
Entree:  €12,50, studenten €7,50; passe-partout voor 6, 8  
 en 11 april €30, studenten €25
Pianist Simon van ‘t Hoff speelde vaker bij Sijthoff. Bij dit 
lunchconcert zal hij weer diverse stijlen en genres spelen: 
van etudes uit het romantische repertoire tot aan jazzy stuk-
ken van o.a. Nina Simone. Zijn liefde voor de muziek van 
Frédéric Chopin komt ook aan bod.
dinsdag
8-4 lezing afrikaanse spiritualiteit 
Spreker: Ibrahim Traore 
tijd:  20.00-22.00 uur
Entree:  €12,50, studenten €7,50; passe-partout voor 6, 8  
 en 11 april €30, studenten €25
Een lezing in het kader van de expositie van Erik van ’t Hoff. 
In het eerste gedeelte vertelt Traore, in Nederland werkzaam 
als docent Frans, over zijn rijke spirituele West-Afrikaanse 
ervaringen en over zijn functie als begeleider van inwijdin-
gen. Lichaam en spiritualiteit zijn in Afrika onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Er is ook ruimte voor de praktijk: hoe 
kun je als Europeaan de Afrikaanse culturele verhoudingen 
in je dagelijks leven toepassen? 
vrijdag
11-4 Koko Lawson concert traditionele 
Afrikaanse muziek djembé en percussie
tijd:  20.00-22.00 uur
Entree:  €12,50, studenten €7,50; passe-partout voor 6, 8  
 en 11 april €30,-, studenten €25,-
Koko Lawson is geboren in de hoofdstad van Togo, Lomé. 
Muziek is de basis van zijn leven. Tijdens het concert laat hij 
Afrikaanse muziek horen, er wordt ook ingegaan op de be-
tekenis van de instrumenten. En aan het eind van de avond 
wordt het publiek uitgenodigd om actief deel te nemen. 
Alvast een voorproefje? Zie www.djembedefi.com
vrijdag
18-4 concert ensemble marak
tijd:  20.00-22.00 uur
Entree:  €12,50, studenten €7,50
Dit ensemble speelt wereldmuziek: klezmer, balkan, Turks, 
jazz. De bezetting is: klarinet, viool, accordeon, bassaxofoon, 
percussie/drums.

www.sijthoff-leiden.nl

reserveren@sijthoff-leiden.nl
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DENIS GUZZO - WASTING MYTHOLOGY
Destroing holy mountains II - Elefsina 2013 


