
Parkeerterrein haagweg 4, 
gratis vervoer van en naar 
het centrum
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contactgegevens
Kijk voor meer informatie over openingstijden, activiteiten en contact-
gegevens 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 BIJZONDERE CULTURELE ONTMOETINGSPLAATS 
IN LEIDEN
Sijthoff is een plek waar activiteiten plaatsvinden waardoor mensen elkaar 
ontmoeten, hun ideeën uitwisselen en talenten laten zien. Iedereen in Lei-
den en omstreken die zich aangesproken voelt is welkom om activiteiten 
te bezoeken, er aan deel te nemen of aan te bieden. Activiteiten vinden 
plaats op het gebied van de  meest uiteenlopende onderdelen van levens-
beschouwing, onderwijs, kunst en cultuur, waaronder tentoonstellingen, 
concerten, kleinkunst, dans, zang, lezingen, cursussen, vertellingen.

Geïnteresseerd in het gebruik of het huren van de Cultuurzaal? 
Neem dan contact met ons op via 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!

vrijdagen
DUITSE LITERATUUR
Spreker:  Sebastiaan de Vries
Datum: 5, 12 en 19 september
Tijd:  19.30-21.00 uur
Entree:  € 15, studenten € 10
5-9 RAINER MARIA RILKE - ‘Een kunstwerk is goed als het uit noodzaak 
geboren is’ De kleurrijke biografie van deze dichter volgen we op deze 
avond via cruciale momenten uit zijn leven. Door het bespreken van 
tekstfragmenten krijgen we een beeld van zijn opvatting over kunst.
12-9 KAFKA - ‘Die ungeheuere Welt, die ich im Kopfe habe.’ 
Franz Kafka heeft in zijn literaire meesterwerken bijzondere beelden 
uitgedrukt die vol betekenis zijn en tegelijk zo raadselachtig. In het 
werk van Kafka worden aspecten zichtbaar die ons als  moderne mens 
aangaan. Er wordt op deze avond ingegaan op sleutelmomenten uit 
Kafka’s leven en er zal ook verrassend nieuw licht worden geworpen op 
inhouden uit zijn werk.
19-9 LITERAIR-MUZIKALE AVOND aankondiging op de andere kant. 

SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2014

cursussen/reeksen/films
Sijthoff-Cultuur biedt per kwartaal een aantal cursussen, series, ge-
sprekken, lezingen, concerten aan. Per programma verschilt het of 
opgave bij voor een serie verplicht is of dat men ook incidenteel deel 
kan nemen. Voor meer informatie: 
www.sijthoff-leiden.nl. 

HOE WERKT HET deelname aan cursussen / 
LEZINGEN / ACTIVITEITEN: reserveren
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 gehouden 
indien nodig. 
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SIJTHOFF 
CULTUUR

ALLE REEKSEN   met startdata in september/oktober/november/december

MUZIEKCAFÉ 
SIJTHOFF SESSIONS
18 SEPTEMBER
2 OKTOBER “LEIDENS ONTZET”

16 OKTOBER
6 EN 20 NOVEMBER
2 EN 16 DECEMBER
KIJK VOOR PROGRAMMERING 
OP WWW.GRANDCAFESIJTHOFF.NL

vrijdagen
HET SLIMME ONBEWUSTE

Spreekster: Dr. Tania Kochetkova
Data: 26 september en 10, 17 en 24 oktober
Tijd:  20.00 - 21.30 uur
Kosten: €  Reserveren gewenst. 
Is ons bewustzijn de baas? We zullen het men-
selijke gedrag benaderen om te begrijpen hoe 
het wordt beïnvloed door verschillende fac-
toren waarvan we ons niet bewust zijn . Het 
onbewuste wordt besproken aan de hand van 
actueel neurowetenschappelijk onderzoek.

!

->

->

sePteMBer tot en Met deceMBer 2014
MuziEk/lEziNgEN/ExPO/ThEaTER

woensdagochtenden
TAFELGESPREKKEN RONDOM HET JONGSTE KIND
Begeleiding: Carla Zeegers
Datum: 24 september en 1, 15 en 29 oktober
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Kosten:  € 7,50 per keer
Reserveren gewenst. Maximaal aantal deelnemers: 7 
Samen in gesprek over het wezen van het kind. Vooral bedoeld voor 
(aanstaande ) ouders, grootouders en alle begeleiders van nog ongebo-
renen en kinderen tot 7 jaar. Kinderen hebben voor hun ontwikkeling 
ruimte, begrip en aandacht nodig. Voor de opvoeder is het mooi om van 
daaruit te werken. Hoe begeleiden we onze kinderen?

dinsdag
FABELS SCHRIJVEN
Begeleiding: Marianne van Velzen, Dr. Tania Kochetkova
Datum: 10 oktober
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage van €10 gewenst. 
 Graag reserveren        
Schrijfster Marianne van Velzen zal voorlezen uit een van haar eigen 
fabels en vertellen over haar inspiratiebronnen. Daarna gaat u vooral 
zélf aan de slag. Aan de hand van een door u te bepalen thema of vraag 
gaat u uw eigen fabel schrijven. Schrijfervaring is niet vereist.

maandagen
EURITMIE: KLEUR BEWEGEN
Begeleiding: Manja Wodowoz - de Boon
Data:      20 en 27 oktober, 3 en 10 november
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Kosten:  € 40 voor 4 keer, reserveren gewenst
Welke dynamiek zit er in een enkele kleur en hoe verloopt de ont-
moeting tussen twee verschillende kleuren? Hoe ontwikkeld zich de 
bewegingsstroom als een innerlijke kleurstemming in contact komt 
met een andere kleurstemming uit de omgeving? Is er een samenhang 
tussen kleur en taalklank? 

zondag
SIJTHOFF BUITEN muziekgesprek BACH+ 
Datum: 26 oktober
Begeleiding:  Joke en Jan Lourier, Han Ouwerkerk
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Locatie: Boomkwekerij en buitenplaats, 
 Dijkgraafweg 14, Hazerswoude- Dorp
Kosten:   € 12,50 incl. soep/koffie/thee. Reserveren is nodig, 12 deeln.
In het Groene Hart luisteren naar bewerkingen die J.S. Bach van zijn 
muziek maakte en naar muziek die op zijn werk geïnspireerd is (Gustav 
Mahler, Nina Simone, Willem van Ekeren). Tussendoor een wandeling 
door de prachtige tuin en de omgeving.

vrijdagen
ROMEINSE CULTUURGESCHIEDENIS EN FILOSOFIE
Spreker: Sebastiaan de Vries
Data: 31 oktober,  en 7, 14 en 21 november
Tijd:  19.30-21.00 uur
Entree:  € 15, studenen € 10 , alle vier avonden € 50 - 
 te betalen op de eerste avond.
Een inleiding in de cultuurgeschiedenis van de Romeinen. U maakt ken-
nis met de voorgeschiedenis van de koningstijd. Op de tweede avond 
staat de tijd van de republiek met de karakteristieken van de Romeinse 
cultuur centraal. U leert de keizertijd met Julius Caesar, Augustus, Nero 
en Marcus Aurelius kennen op de derde avond. Op de vierde avond zal 
worden ingegaan op de Romeinse filosofie. De Romeinse denkers als 
Seneca en Marcus Aurelius blijken dan nog uiterst inspirerend te zijn.

RUDOLF STEINER, ALCHEMIE VAN HET ALLEDAAGSE 
Begeleiding:  SEBASTIAAN DE VRIES
Datum: 16 november excursie Kunsthal Rotterdam
Tijd: 13 tot 17 uur
Locatie: Kunsthal Rotterdam
Kosten: € 10 , plus entree museum
Reserveren vooraf is nodig, max. 12 deelnemers
Sebastiaan de Vries zal een rondleiding verzorgen bij de tentoonstelling 
en ook Joseph Beuys ter sprake brengen. 

Dinsdagen
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Begeleidster: Dr. Tania Kochetkova
Data: 18 en 25 november, 2, 9, en 16 december
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Kosten: €  Reserveren gewenst 
In deze training volg je de acht stappen van de 
weg naar het succes en de ontwikkeling van je-
zelf. Met welke stap versterk en verdiep je een 
kwaliteit, die je nodig hebt om je leven in de ge-
kozen richting te zetten. 

Wim wenders
16-9 DER AMMERIKANISCHE FREUND
De Duitse lijstenmaker Zimmermann krijgt te horen dat hij terminaal 
ziek is. De Amerikaanse kunstzwendelaar Tom Ripley, die handel voert 
in vervalste schilderijen, brengt hem in contact met de crimineel Minot, 
die Zimmermann geldt aanbiedt om een gangster te vermoorden in Pa-
rijs. Zimmermann weigert eerst, maar gaat uiteindelijk in op het aanbod.

21-10 PARIS - TEXAS
Travis lijdt aan geheugenverlies en is vier jaar zoek geweest als hij door 
zijn broer in huis wordt  genomen. Als hij probeert de zaken weer op een 
rijtje te krijgen, begrijpt hij wat er is gebeurd tussen hem en zijn echtge-
note Jane en zijn zoon Hunter.

18-10 PINA
De Duitse choreografe Pina Bausch is artistiek directeur van het Tanzthe-
ater in Wuppertal. De documentaire toont de voorbereiding en opvoe-
ring van verschillende dansvoorstellingen van het ensemble.

16-12 DER HIMMEL ÜBER BERLIN
Damiel (Bruno Ganz) en Cassiel (Otto Sander) zijn engelen die al eeu-
wenlang door Berlijn dwalen. Onzichtbaar voor gewone stervelingen, 
observeren zij Berlijners en luisteren ze naar hun overpeinzingen. Waar 
nodig verlichten ze de pijn van verdrietige, eenzame of tobbende mensen. 
Bij Damiel ontstaat de drang het aardse bestaan van de mens te ervaren. 
Als hij verliefd raakt op trapezeartieste Marion (Solveig Dommarten), 
staat zijn besluit vast om een sterfelijk persoon te worden. 

FILMDINSDAG €5 ENTREE

reserveren@sijthoff-leiden.nl
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zondag
9-11 LUNCHCONCERT RUSSISCH PROGRAMMA
HET LEIDSE PIANODUO WIEKHART& HURRELBRINCK 
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Gespeeld worden werken van Bortkiewicz, Scriabin en Rachmaninoff.
Irene Wiekhart en Ben Hurrelbrinck zullen elkaar afwisselen als ook 
vierhandige stukken spelen voor piano.
zondag
9-11 VERHAAL EN EURITMIE DE POORT VAN DE 
GEBOORTE EN DE POORT VAN DE DOOD
Spreekster: Paulien Wolles • Euritmie: Eva Ouwehand, Kees van der 
Zwet, Miisa Lappalainen • Cello: Izabella Lediakova.
TIJD:  16.30 -18.00 UUR
ENTREE:  VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Door verhalen, gedichten van M.Nijhoff, M. Vasalis en R. Steiner, mu-
ziek en beweging wordt er een poging gedaan verbinding te zoeken 
met de wereld voor en na dit bestaan. Daarbij is er gelegenheid om 
een aankomende of reeds gegane te groeten en te gedenken.
dinsdag 
11-11 INTERACTIEVE LEZING KIJKEND NAAR JE 
KIND: HILBRAND WESTRA 
TIJD:  20.00-22.00 UUR
ENTREE:  € 10
Hilbrand is als geadopteerd Koreaanse jongen opgegroeid in Fries-
land. Hij weet als geen ander uit te leggen en zichtbaar te maken wat 
de werkelijke trauma’s zijn bij adoptie en hoe hiermee om te gaan. 
‘Afkomst. Adoptie en Affectie’ is het thema.
zaterdag 
15-11 UITVOERING KLEURSTEMMINGEN IN BEWE-
GING door MANJA WODOWOZ 

TIJD: 20.00 UUR 
ENTREE: € 15, STUDENTEN € 10
Hoe kleurrijk is beweging? Demonstratie en toepassing 
zondag
23-11 LUNCHCONCERT LES LANGUEURS TENDRES
door BAROKQUE BICOLORE 
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Sonja Gruys (blokfluiten) en Laura Hölzenspies (klavecimbel) spelen 
het concert ‘Les Langueurs Tendres’. Er zullen werken worden ge-
speeld van o.a. Purcell, Locke, Montéclair, Philidor en Boismortier.
Dinsdag
25-11 LEZING HOE BEHOUDEN WE ONZE VRIJHEID 
TEGENOVER DE WERELD VAN DE TECHNIEK?
SPREKER: KEES VEENMAN
TIJD:  20.00- 22.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Het thema is onze verhouding tot de wereld van de techniek. Kan de 
mens zijn vrijheid behouden in relatie met deze ontwikkeling?

zondag
7-12 LUNCHCONCERT SONOLOGIE CONCERT
‘Schoonheid begint waar wetenschap en kunst samenwerken’  
Edgard Varese, 1936. Yiannis Tsirikoglou
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Sonologie is in de 50er jaren ontstaan en heeft componisten voort-
gebracht als Varese, Xenakis, Lygeti en sindsdien velen meer. Allen 
streven naar nieuwe klankkwaliteiten met modernere technologie.

zondag
21-12 LUNCHCONCERT MUZIEK ACHTER SLUIERS
2e SUITE VAN J.S. BACH EN VRIJE IMPROVISATIES
IZABELLA LEDIAKOVA, cello solo 
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Na vele jaren van succesvol optreden als solist met orkesten en kame-
rensembles is Izabella Lediakova de laatste jaren vooral geïnteresseerd 
in de uitvering van de zes cellosuites van Bach.

SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2014
Muziek/lezingen/exPo/theater

OKTOBER    LICHT

SPECIAAL UITGELICHT
lezingencyclus levens- 
beschouwingen
ONTMOETING MET EN TUSSEN LEVENSBESCHOU-
WELIJKE STROMINGEN UIT LEIDEN en omgeving
TIJD:  woensdagavonden 19.30 - 21.30 UUR
ENTREE:  € 5

DECEMBER

www.sijthoff-leiden.nl

->

SEPTEMBER

NOVEMBER KLEUR

zondag
7-9 LUNCHCONCERT TSJIMASJI
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Het duo Tsjimasji, Marjolijn Mellema (viool) en Hans Stolp (gitaar) 
bestaat 15 jaar en ontstond uit een gemeenschappelijke passie voor zi-
geunermuziek. De muzikanten spelen allerlei melodieën uit verschil-
lende landen die ze op hun eigen manier vertolken.
dinsdag
9-9 INTERACTIEVE LEZING KIJKEND NAAR JE 
KIND: JANNIE BEUKERS
TIJD:  20.00-22.00 UUR
ENTREE:  € 10
Jannie is gespecialiseerd in communicatie, met name tussen ouders 
en kinderen. Zij zal vertellen en demonstreren hoeveel er mogelijk is 
door kleine veranderingen aan te brengen in de manier van commu-
niceren. 
vrijdag
19-9 LITERAIR-MUZIKALE AVOND KENNST DU DAS 
LAND, WO DIE ZITRONEN BLÜHEN…?

Over Goethe’s reis naar Italië en de romanfiguur Mignon. Voordracht 
en inleiding: Sebastiaan de Vries. Zang en piano: Franciska Dukel. 
TIJD:  19.30-21.00 UUR
ENTREE:  € 15, STUDENTEN € 10
Vanavond hoort u beroemde muzikale vertolkingen van Goethes 
gedichten die geïnspireerd zijn door Italië. Mezzosopraan Franciska 
Dukel zingt, de liederen van Beethoven, Schubert, Schumann en Wolf 
worden afgewisseld met achtergronden door Sebastiaan de Vries. 
zondag
21-9 LUNCHCONCERT CIAO BELLA
Het Artemisia koor o.l.v. Teun de Leeuw
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Het Artemisia Koor is een initiatief van studenten van de Hogeschool 
Leiden. Ciao Bella heeft als thema afscheid. Het koor brengt klas-
sieke stukken afgewisseld met swingende wereldliederen. de stukken 
zijn o.a. afkomstig van Mozart, Brückner, Lassus, Mendelsohn en 
Cherubini.
dinsdag
23-9 INTERACTIEVE LEZING KIJKEND NAAR JE 
KIND: teuny dibbits, ernst-jan van heyningen 
TIJD:  20.00-22.00 UUR
ENTREE:  € 10
In hun gezamenlijke interactieve lezing laten Teuny en Ernst-Jan 
ouders anders kijken naar hun kind(eren). Hoe laat je een kind het 
inzicht krijgen dat hij/zij de regisseur van zijn/haar eigen leven is? 
Hoe stem je als ouder af op je kind?
zaterdag / zondag
27/28-9 OPEN KUNSTROUTE 
TIJD:  zie www.kunstrouteleiden.nl
ENTREE: GRATIS

zaterdag 
4-10 OPENING EXPO LICHT EN DUISTERNIS 
TIJD:  16.00 UUR, gratis entree 
(4 T/M ZO 19-10) DINSDAG T/M ZONDAG 12.00-18.00 UUR, BEHALVE 
ALS ER EEN ACTIVITEIT IN DE ZAAL PLAATS VINDT.
Drie schilders uit Haarlem: Monique Hendrikx-Hoenderdos, Martha 
Oremus en Jan Willem Piket - laten in hun werk het spanningsveld 
zien tussen licht en duisternis.

dinsdag 
7-10 INTERACTIEVE LEZING KIJKEND NAAR JE 
KIND door ellen van wolven
TIJD:  20.00-22.00 UUR
ENTREE:  € 10
Ellen gaat bij de begeleiding van kinderen terug in de tijd (regressie). 
De tijd voor de geboorte, tijdens de geboorte en de eerste levensjaren 
blijken een blijvende indruk achter te laten. Op een speelse manier 
weet Ellen een opgelopen trauma op te sporen op het vervolgens te 
helen.
zondag
12-10 KOORCONCERT VRIENDENKOOR VAN HET 
MARECOLLEGE o.l.v. erik van balen
TIJD:  15.30 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Dit concert is nog in voorbereiding, meer info zie website. 
zondag
19-10 LUNCHCONCERT JIDDISCHE MUZIEK
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5
Dit concert is nog in voorbereiding, meer info zie website. 

ZAT.26 T/M WOE. 29-10 EXPO ROZENKRUISERS 
TIJD:  DINSDAG T/M ZONDAG 12.00-18.00 UUR, BEHALVE ALS ER 
EEN ACTIVITEIT IN DE ZAAL PLAATS VINDT.
ENTREE: GRATIS
Met workshop zondagmiddag 26-10 van 14 - 16 uur door Peter Huijs 
en Wendelijn v.d.Brul
dinsdag 
28-10 INTERACTIEVE LEZING KIJKEND NAAR JE 
KIND: marianne langemeijer
TIJD:  20.00-22.00 UUR
ENTREE:  € 10
Marianne, holistisch oudercoach, heeft een methode ontwikkeld om 
te achterhalen waar een probleem in gezin of familie vandaan komt. 
Dat doet ze met ‘individuele opvoedopstellingen’. Het brengt ouders 
en kinderen op een diepere laag in een goede verhouding tot elkaar.

In het kader van de expositie ‘Rudolf Steiner, Alchemie van het 
alledaagse’ in de Kunsthal in Rotterdam, organiseert Sijthoff een 
project rondom ideeen van Steiner over kleur in de kunst. 
zaterdag 
2-11 OPENING EXPO KLEURRUIMTE
TIJD: 20.00 UUR, entree gratis 
(1 T/M ZO 16-11) DINSDAG T/M ZONDAG 12.00-18.00 UUR, BEHALVE 
ALS ER EEN ACTIVITEIT IN DE ZAAL PLAATS VINDT.
Werken die het begrip ‘kleurruimte’ zoals onderzocht door Rudolf 
Steiner proberen zichtbaar te maken, vergeleken met voorbeelden van 
het traditionele atmosferisch perspectief en lijnperspectief. 
zondag
2-11 LUNCHCONCERT QUINTESSENZA
TIJD:  11.30-13.00 UUR
ENTREE:  € 10, STUDENTEN € 5

Vijf vrienden zingen over de kracht en de poëzie van zout. Een Ita-
liaanse en een Nederlandse componistschreven voor hen op teksten 
van Piet Franzen en Pablo Neruda. Zang: Ellen Looyenstijn, Elise van 
de Putten, Laetitia Smit, Jaap de Jong en Anthonie Meijers. 
dinsdag
4-11 KUNSTGESPREK RUIMTEWEERGAVE IN DE 
SCHILDERKUNST 
BEGELEIDERS: HENNIE VAN DER GEEST EN RIEN 
TIJD 20.00- 22.00 UUR: 
ENTREE: € 7,50, STUDENTEN € 5 
Kunstgesprek over lineair perspectief en kleurenperspectief, met spe-
ciale aandacht voor een schilderij van Liane Collot d’Herbois.

reserveren@sijthoff-leiden.nl

10-9  nimatullahi
Mystieke Soefi orde. Spreekster: Sajidah Abdus Sattar

17-9 bahá’i
Spreker: Bert Sluis

24-9  HUMANISTISCH VERBOND
Spreekster: Ada van Arnhem

8-10 vrijmetselarij
SPREKER: JAN TEN BRINK

15-10 SOENNIETISCH MALIKITISCHE WETSCHOOL
Spreker: Abdelhaq Jermoumi

22-10 JOODS ORTHODOXE GEMEENTE N.I.G.
SPREEKSTER: MALKA POLAK

29-10 rozenkruisers
SPREKERS: PETER HUIJS; WENDELIJN V.D. BRUL

5-11  antroposofie
SPREKER: HAN VAN OUWEKERK

12-11 WeEFSTERS LOGE ROSA VENTORUM
SPREEKSTER: MARJOLEIN VAN EEKEREN

19-11  apostolisch genootschap
SPREKER: ROB TIJDEMAN

26-11  boeddhisme in brede zin
SPREKER: HANS VERBURG

3-12  taoisme
SPREEKSTER: TANIA MEIRE KOCHETKOVA

10-12  hindoeisme 
SPREKER: DHARMAMAJJIOTINDERSING SEWBALAKSINGH

extra activiteiten
26-10 workshop Rozenkruisers
Begeleiding Peter Huijs en Wendelijn v.d. Brul 14.00 -16.00 uur

29-11 zenmeditatie Boeddhisme in brede zin
Begeleiding Hans Verburg   14.00 -15.00 uur

30-11 Taoisme Theeceremonie
Begeleiding Tania Kochetkova  14.00 -15.30 uur


