
NOVEMBER MYTHOLOGIE

zaterdag
24-10 CONCERT N’GONI MUZIEK UIT MALI
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5
Michiel Moerkerk en Lauriane Ghils nemen u 
mee naar Mali, West Afrika. Zij laten u de beto-
verende klanken van de N’Goni horen. Een bij-
zonder snaarinstrument met een rijke historie die 
teruggaat tot in de 12e eeuw. De avond wordt ge-
vuld met de warme klanken van dit instrument en 
afgewisseld met een beeldende presentatie waar-
bij u gerust uw vragen kunt stellen. www.zaouli.nl
zondag
25-10 CONCERT SONJA GRUYS en EARL CHRISTY
Tijd: 15.30 – 16.45 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5

Tijdens dit concert zullen Sonja (blokfluit) en Earl 
(theorbe) Italiaanse sonates voor blokfluit en basso 
continuo vertolken. Deze vrijwel onbekende stukken 
zijn ware juweeltjes uit het hoog barokke blokfluit-
repertoire. Sonja en Earl voeren deze muziek uit in 
de kleinst mogelijke bezetting. Dit resulteert tot een 
intiem, verfijnd concert. www.sonjagruys.info

vrijdag
30-10 LEZING MENS EN MUZIEK
Spreker: Reyer Ploeg
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, CJP en studenten € 5
De muziekgeschiedenis vertelt het verhaal van de ontdekkende, 
zoekende en ontwakende mens. Met name in de Europese muziek-
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot het heden kunnen we dat 
goed volgen.
zaterdag
31-10 JAZZCONCERT JUST DUO
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, CJP en studenten € 5
Just Duo staat sinds 2014 voor Manvydas Pratkelis (saxofoon) en 
Vivienne ChuLiao (vleugel). Ze zijn geïnspireerd door het jazz- en 
saxofoonduo Enrico Pieranunzi en muzikanten als Phil Woods, Bill 
Evans en Keith Jarrett. Beiden traden op in diverse landen en stu-
deren momenteel aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

zondag
01-11 CONCERT HET LEIDSE HOUT ENSEMBLE
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5

Het Leidse Hout ensemble bestaat uit leden van het Residentie Or-
kest woonachtig in Leiden of Oegstgeest. Ze hebben een groot re-
pertoire; op dit middagconcert zullen ze o.a. Mozart, Ries en Piaz-
zolla ten gehore brengen.

maandag
02-11 LEZING PARADOX: JONG VOELEN EN OUD ZIJN
Spreekster: Marga Hogenboom-van den Eijnden
tijd:  20.00 - 21.30 uur 
Entree:  na vooraf aanmelden GRATIS met koffie/thee
Deze avond zal de focus liggen op de groeimogelijkheden in de 
laatste levensfase. Ondanks de fysieke beperkingen ervaren men-
sen die ouder worden vaak een innerlijke frisheid. In deze lezing 
bekijken we dit verjongende aspect dat in ons leeft en hoe dit gesti-
muleerd kan worden. Aanmelden: voag@atl-leiden.nl

07-11 t/m 06-12 EXPOSITIE RICARDA ZIELONKA:
DE PASSIE VOOR HET MOMENT VAN CREATIE 
Entree: gratis
Zie voor actuele openingstijden website 
Opening: zaterdag 7 november, 16.00 uur. Journalist 
Maarten Baanders gaat in gesprek met de kunstena-
res. De collages van Ricarda Zielonka zijn kleurrijke 
composities, samengesteld uit stukjes papier en be-
werkt met oliekrijt en/of acrylverf.
zondag
08-11 CONCERT TIA ISKANDAR • A JOURNEY AROUND 
THE WORLD 
Tijd: 15.30 – 16.30 uur (zonder pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Tia Iskandar speelt o.a. Mozart (pianosonate nr.9, KV 311) en Lige-
ti (etude ‘Fanfares’). Alleen al vanwege deze onalledaagse program-
mering bevelen wij u dit concert van harte aan!
dinsdag
10-11 start MINDFULNESSTRAINING
begeleiding:  ellen van iersel
overige data:  17, 24 november, 1, 8, 15 december 2015 en  
  5 en 12 januari 2016
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 
Entree:   € 420 (voor de gehele training incl. 
  voorgesprek, materialen, stilte dag)

Mindfulnesstraining 
laat je op een “ande-
re, nieuwe” manier 
kijken naar jezelf en 
de wereld, traint de 
aandacht en helpt je 

een open, accepterende houding te ontwikkelen naar het leven zo-
als het nu is. Hierdoor ontstaan ruimte en ontspanning. 
Aanmelden via http://livemindfully.nl/mindfulness-leiden
vrijdag 
13-11 LEZING OUDE EN NIEUWE MYSTERIËN                                                                      
Spreker: Sebastiaan de Vries
Tijd:  20.00 – 22.15 uur (incl. pauze)
Overige data: 20, 27 november en 4, 11 en 18 december
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5, alle avonden: € 50 
 te betalen op de eerste avond
Bij de oude mysteriën kunnen we spreken over de weg naar binnen 
(mikrokosmos) en de weg naar buiten (makrokosmos). Sinds het 
Christusmysterie is dit alles anders geworden en kunnen we spre-
ken over de nieuwe mysteriën. In deze serie lezingen gaan we in op 
het wezen van de mens en de weg van de initiatie vroeger en nu.
zaterdag
14-11 OPEN-ZANG-ZATERDAG
o.l.v. Maria Rosenmöller
Tijd: 10.00 – 12.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10
Badkamerzingen: van klassiek tot pop, jazz of zeemansliederen, 
canon of madrigaal, van Bach tot Beatles. Iedereen kan meedoen, 
solist of beginner, jong of oud, man of vrouw. Deelnemers betalen  
10 euro en we zingen met degenen die er op dat moment zijn. 

zaterdag
14-11 jazzCONCERT MAURITS ROES & MICHAEL RORBY
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Deze keer staat de Zweeds trombonist Michael Rorby aan de zijde 
van jazzpianist Maurits Roes. Vorig jaar besloten ze een samenwer-
king aan te gaan. Jazz met een vleugje Zweedse folk! 
zondag
15-11 LIVE INTERVIEW THEATERMAKER PEPIJN SMIT
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:   € 5, incl. drankje

Journalist Maarten Baanders gaat 
in gesprek met bekende Leide-
naren. Deze keer de beurt aan 
theatermaker Pepijn Smit van het 
PS|Theater. Met de mogelijkheid 
tot het stellen van vragen door het 
publiek. 

zondag
22-11 CONCERT IZABELLA LEDIAKOVA • MUZIEK ACH-
TER SLUIERS 
Tijd: 15.30 – 16.45 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Derde suite van J.S.Bach en vrije improvisaties. Door Izabella Le-
diakova, cello solo.
zaterdag
28-11 jazzCONCERT CALAMITY JAZZ

Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, CJP en studenten € 5
Calamity Jazz is een Leidse jazz formatie met 
klassieke bezetting. De band speelt allerlei 
jazz standards met af en toe een uitstapje naar 
pop en rythm en blues.

zondag
29-11 PODIUM CORNELIS
Tijd: 16.00 – 18.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 7,50, CJP en studenten € 5
Cornelis Vreeswijk was een Nederlandse singer songwriter die in 
Zweden wereldberoemd werd. Nu, 28 jaar na zijn dood, is Vrees-
wijk nog altijd een nationale held in Zweden. Tijdens Podium Cor-
nelis vertolken verschillende muzikanten werk van Vreeswijk. In 
het Nederlands maar ook in het Zweeds. Daarnaast laten deze ar-
tiesten eigen werk horen. www.cornelisvreeswijk.nl

zondag
06-12 CONCERT JONATHAN VAN 
IJZERLOOIJ & BERND BRACKMAN 
• PASSIE EN HARTSTOCHT 
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Cellist Jonathan van IJzerlooij brengt, 
samen met pianist Bernd Brackman, 
verhalende muziek naar Sijthoff. In een 
romantisch programma met onder meer 
werken van Brahms, Fauré en Piazzolla 
voeren passie en hartstocht uit alle wind-
streken de boventoon. Laat u meevoeren 
op deze avontuurlijke reis… 
www.jonathanvanijzerlooij.com 

zaterdag
12-12 OPEN-ZANG-ZATERDAG
o.l.v. Maria Rosenmöller
Tijd: 10.00 – 12.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10
Badkamerzingen: van klassiek tot pop, jazz of zeemansliederen, 
canon of madrigaal, van Bach tot Beatles. Iedereen kan meedoen, 
solist of beginner, jong of oud, man of vrouw. Deelnemers betalen 
ter plekke 10 euro en we zingen met degenen die er op dat moment 
zijn. 
12-12 t/m 03-01 2016 EXPOSITIE AGNES VAN GENT & 
ANNE-LINE IVERSEN • HET SPEL IN DE TUSSENRUIMTE - 
ORNAMENT & EENVOUD
Entree: gratis
Zie voor actuele openingstijden de website

Opening: zaterdag 12 december, 16.00 uur. De beelden van Agnes 
van Gent en de textiele wandwerken van Anne-Line Iversen spelen 
met de verbinding tussen aarde en kosmos, tussen het alledaagse 
en het bijzondere. 
zaterdag
12-12  jazzCONCERT MAURITS ROES & JOOST LIJBAART
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Deze keer staat de Nederlandse drummer Joost Lijbaart aan de zij-
de van jazzpianist Maurits Roes. Met Yuri Honing toert Lijbaart 
de hele wereld over. Zijn spel is doorspekt met diverse niet-jazzy 
invloeden. Vanavond zullen Roes en Lijbaart voornamelijk vrije 
improvisaties vertolken.
zondag 
13-12 LIVE INTERVIEW VINCENT ICKE 

Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:   € 5, incl. drankje
Journalist Maarten Baanders gaat in gesprek met 
bekende Leidenaren. Deze keer de beurt aan de as-
tronoom en kunstenaar Vincent Icke. Met de moge-
lijkheid tot het stellen van vragen door het publiek. 

zondag
20-12 CONCERT CECILIA GARCIA EN PATRICK WIJNHAMER
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Een bijzonder concert met twee jonge bijzondere musici. Cecilia 
Garcia uit Argentinië op viool, Patrick Wijnhamer met Neder-
lands-Indonesische achtergrond achter de vleugel. Zij spelen o.a 
Beethoven sonata No. 5 en korte stukken van Kreisler.
dinsdag
22-12 LEZING DE STER VAN BETHLEHEM 
Spreker: Ben van Tilborg
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, CJP en studenten € 5
Zijn Kerst en de Ster der Wijzen slechts tradi-
tie of zijn de gebeurtenissen in de evangeliën 
historisch? Is dan de Ster van Bethlehem als he-
melverschijnsel te duiden? 

DECEMBER STERREN
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AUGUSTUS TOT EN MET DECEMBER 2015
muziek/lezingen/expo/theater

AUGUSTUS
zondag
23-08 BIGGG! Smallband festival 2015
Tijd: 14.00 - 17.30 uur
Entree:  gratis

Tijdens het Biggg! smallband-festival is Sijthoff een van de locaties. 
In de Cultuurzaal de virtuoze pianist Anto Bayram Karamenderes 
(klassiek), afgewisseld met gedichten van Hans Lodeizen. Buiten 
wisselen het duo Lanyok (Balkan) en het saxofoon kwintet Tempo 
Rarely elkaar af. Wie heeft genoten, kan zoals steeds bij dit festival, 
een CultCoin doneren. Meer info op www.biggg.nl.
dinsdag
25-08 interactieve lezing mindfulness
begeleiding: ellen van iersel
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Entree:  € 7,50
In deze interactieve lezing zal Ellen van Iersel, mindfulnesstrainer, 
u vertellen en vooral laten ervaren wat mindfulness is. Zij zal een 
beeld schetsen van de oorsprong van mindfulness en toelichten 
waarom het zo waardevol is in onze huidige, snelle maatschappij. 

dinsdag
08-09 start MINDFULNESSTRAINING
begeleiding:  ellen van iersel
overige data:  15, 22, 29 september en 6, 13, 20 
  en 27 oktober
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 
Entree:   € 420 (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. 
Aanmelden via http://livemindfully.nl/mindfulness-leiden
vrijdag 
11-09 LEZING SOCIALE KUNST 
een kunstbeschouwing 
Spreker: Fred Beekers
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5 
Sociale kunst werd als begrip vooral be-
kend door Joseph Beuys die er niet alleen 
over sprak maar er ook naar leefde. Daarbij 
heeft het omvormen van de gangbare soci-
ale wetenschap in verbinding met sociale kunst er toe geleid steeds 
weer nieuwe paden te bewandelen. 

SEPTEMBER  KUNST

OKTOBER     MUZIEK

zondag
13-09 CONCERT ‘KUNST EN AMBACHT’ ERWIN WEER-
STRA EN ÁRPÁD KÉSCkÉS 
Tijd: 15.30 – 17.15 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, CJP en studenten € 5
Sijthoffs vleugel leent zich bij uitstek voor het repertoire van de 19e 
en begin 20ste eeuw. In dit vleugelconcert, waarvan de opbrengsten 
naar de bekostiging van de vleugel gaan, speelt Erwin Weerstra 
werken van Chopin, Debussy en Ravel en vertelt Árpád Késckés 
over de restauratie van dit bijzondere instrument.

19-09 t/m 04-10  EXPOSITIE KUNSTROUTE
Entree: gratis
Zie voor actuele openingstijden de website
Opening: zaterdag 19 sept. 16.00 uur. Jour-
nalist Maarten Baanders gaat in gesprek met 
de kunstenaars die in het kader van de Kunst- 
route exposeren in Sijthoff. Er zal onder meer 
werk van Mariët Hylkema te zien zijn. Zie 
onze website voor meer informatie, of 
www.kunstrouteleiden.nl.

zaterdag
19-09 jazzCONCERT MAURITS ROES & PETER TIEHUIS
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, CJP en studenten € 5, alle vier avonden 
 € 30, te betalen op de eerste avond
De Haagse Jazzpianist Maurits Roes zal een viertal duoconcerten 
verzorgen in Sijthoff. Als eerste gast is het de beurt aan gitarist Pe-
ter Tiehuis, al jaren gitarist van het Metropole Orkest. Het spel van 
Peter is te herkennen uit duizenden! 
zondag
20-09 LIVE INTERVIEW BURGERMEESTER HENRI 

LENFERINK
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree: € 5, incl. drankje
Journalist Maarten Baanders gaat 
in gesprek met bekende Leide-
naren. Deze keer de beurt aan 
burgermeester Henri Lenferink. 
Met de mogelijkheid tot het stel-
len van vragen door het publiek. 
Foto: Omroep West.

maandag
21-09 WORKSHOP EURITMIE: PLANETENBEWEGINGEN
Begeleiding:  Manja Wodowoz
Overige data: 28 september, 5, 12 en 26 oktober, 
  2, 9 en 16 november 
Tijd:  11.00 – 12.00 uur
Kosten:   € 100 voor 8 keer
Deelname: minimaal 7 en maximaal 14 deelnemers,  
  reserveren gewenst
Welke kwaliteiten kun je proeven uit de euritmische planetenbe-
wegingen? Welke samenhang is er met de mens en de hem omrin-
gende natuur? 
vrijdag
25-09 LEZING WAS GETEKEND
Spreker: Rien Zwijnenburg
Tijd: 20.00 − 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5
In de beeldende kunst speelde de tekenkunst vanaf het prille begin 
een sleutelrol. Aanvankelijk ondergeschikt aan de schilderkunst, 
ontplooide ze zich als zelfstandige discipline met grote vertegen-
woordigers.

zaterdag en zondag 
26 en 27-09 KUNSTROUTE
tijd: 12.00-18.00 uur

Zie ook www.kunstrouteleiden.nl

zaterdag
26-09 CONCERT DE RODE LOPER • MOL 
vs LIEDEWIJ MARIA
Tijd: 20.00 − 21.30 uur
Entree:  € 6, CJP en studenten € 3
Twee dansers improviseren op een rode loper 
met aan het ene uiteinde de band Mol (onder-
grondse indie-rock) en aan het andere zangeres 
Liedewij Maria (hemelse gitaarliedjes).

vrijdag
09-10 CONCERT LIEDEREN MET SMAAK VAN HET LE-
VEN • ARMANDO ESPINOZA  
tijd:  20.00 − 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5
Armando zingt over de grote dingen in het leven van eenvoudi-
ge mensen. Hij is opgegroeid in het mijndistrict Catavi (Bolivia) 
en was al jong vertrouwd met muzikale tradities van de Indiaanse 
boeren van de hooglanden. 
zaterdag
10-10 OPEN-ZANG-ZATERDAG
o.l.v.  Maria Rosenmöller
Tijd: 10.00 − 12.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10

Badkamerzingen: van klassiek tot pop, jazz of zeemansliederen, 
canon of madrigaal, van Bach tot Beatles. Iedereen kan meedoen, 
solist of beginner, jong of oud, man of vrouw. Deelnemers betalen 
ter plekke 10 euro en we zingen met degenen die er op dat moment 
zijn. 

10-10 t/m 01-11  EXPOSITIE SCHILDERIJEN HANS-
DIETER APPENRODT 
Entree: gratis
Zie voor actuele openingstijden de website
Opening: zaterdag 10 okt. 16.00 uur. Journalist Maarten Baanders 
gaat in gesprek met de kunstenaar.
Hans-Dieter over zijn werk: Kleuren zie ik graag als een soort ac-
teurs, die met elkaar een drama – of een comedie – opvoeren; het 
doek is dan als een podium.

zondag
11-10 CONCERT CHARIVARI TRIO • MAR DE LECHE
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5

‘Was de zee gemaakt van 
melk...’ Met de liefde als over-
koepelend thema brengen An-
neke Frankenberg (viool en 
zang), Bart Lelivelt (accordeon 
en zang) en Gerard Schoren 
(zang en contrabas) Roemeen-
se ballades, Chileense folklore 
en Azerbadzjaanse trancemu-
ziek naast nieuwe Nederlandse 

zigeunermuziek en eigen werk op teksten van Prévert, Queneau en 
Garcia-Lorca. www.charivari.nl
vrijdag
16-10 LEZING/RECITAL CHOPIN EN DE OPERA
Spreker: Bert Mooiman
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5 
Wat heeft de pianomuziek van Chopin met de opera te maken? Aan 
de hand van live-muziekvoorbeelden en opnames zal Bert Mooi-
man laten horen hoe dicht die ogenschijnlijk zeer verschillende 
werelden elkaar naderen in de composities van deze geniale Pool. 
zaterdag
17-10 JAZZCONCERT MAURITS ROES & ANDREA DI BIASE
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5 
Deze keer staat de Italiaanse contrabassist Andrea di Biase aan de 
zijde van jazzpianist Maurits Roes. Beiden hebben ze een liefde 
voor de muziek van Kenny Wheeler. Enkele van zijn stukken zullen 
ten gehore worden gebracht.

zondag
18-10 LIVE INTERVIEW DIRIGENT WIM DE RU
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:  € 5, incl. drankje

Journalist Maarten 
Baanders gaat in ge-
sprek met bekende 
Leidenaren. Deze 
keer de beurt aan di-
rigent Wim de Ru. 
Met de mogelijkheid 
tot het stellen van 
vragen door het pu-
bliek. 

vrijdag
23-10 CONCERT CORNELIS COLLECTIEF
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, CJP en studenten € 5

Cornelis Collectief brengt het programma dat 
zij in augustus  in Stockholm hebben uitgevoerd. 
Het zijn Zweedse liederen van Cornelis Vrees-
wijk, afwisselend uitgevoerd in het Zweeds en in 
het Nederlands. Het programma wordt aange-
vuld met ander repertoire van Zweedse origine.

vervolg programma 
zie ommezijde

 

adres
Voor informatie over openingstijden, 
activiteiten en contact, zie  www.sijthoff-leiden.nl
of stuur een e-mail naar  info@sijthoff-leiden.nl

post- en bezoekadres
Doezastraat 1B
2311 GZ Leiden

www.sijthoff-leiden.nl


