
vrijdag
12-02 LEZING “WORDT VERVOLGD”
Spreker: medewerker Amnesty International
Tijd: 20.00 − 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Amnesty International zet zich in voor slachtoffers van schendin-
gen van mensenrechten, van vervolging en van politiek geweld. 
Wat betekent dit in een tijd met enorme stromen vluchtelingen?
zaterdag
13-02 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; er wordt gezongen met degenen die er op dat mo-
ment zijn. 
zondag
13-02 LIVE INTERVIEW DS. ALBLAS
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:  €5, incl. drankje
Journalist Maarten Baanders gaat in gesprek 
met bekende Leidenaren. Deze keer de 
beurt aan ds. Ad Alblas, meer dan 25 jaar 
predikant in Leiden. 

zaterdag
13-02 jazzCONCERT SAMBAYÁ DUO

Tijd:  20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
De composities van het Sambayá Duo (Miguel Rubio: 
zang en gitaar & Rafael Morales: contrabas) staan bol 
van aanstekelijke Braziliaanse ritmes, beïnvloed door 
pop en jazz. Je hoort invloeden van Tom Jobim en 
Egberto Gismonti.

vrijdag
19-02 LEZING EEN VORM VAN BESCHAVING
Spreker: Klaas van Egmond
Tijd: 20.00 − 21.45 uur
Entree: €10, studenten en cjp €5
Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde 
en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, 
laat het verband zien tussen de grote vraag-
stukken van onze tijd: de vluchtelingenstro-
men, de financieel-economische (banken) en 
de milieuproblemen (klimaatverandering). 
Vanuit dat inzicht worden ook de contouren 
van een oplossing zichtbaar.
donderdag
25-02 LEZING MIGRATIE DOOR DE EEUWEN HEEN
Spreker: Marlou Schrover
Tijd: 20.00 − 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Marlou Schrover, hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Univer-
siteit Leiden spreekt over vluchtelingenmigratie in het verleden en 
plaatst zo het huidige vluchtelingendebat in een historische con-
text.

zaterdag
27-02 JAZZCONCERT MAURITS ROES TRIO

Tijd:       20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, CJP en studenten €5
Het repertoire van dit trio bestaat uit vrije improvi-
saties, eigen composities en jazz-standards. De vrije 
improviasatie leidt naar de wereld van de jazz. Mau-
rits Roes op piano, Andrea di Biase op contrabas en 
Joäo Sousa op drums.

zondag
28-02 CONCERT VLUCHTELING • GABRIELE ZEMAITY-
TE & JORNE VAN BERGEIJK
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Gabriele Zemaityte (vleugel) en 
Jorne van Bergeijk (bariton) ver-
zorgen een concert met liederen 
van de componisten Vaughan Wil-
liams (Songs of Travel) en Viktor 
Ullmann. Laatstgenoemde kwam 
om het leven tijdens zijn gevangen-
schap in kamp Auschwitz. 

dinsdag
03-03 INTERACTIEVE LEZING MINDFULNESS 
Begeleiding: Ellen van Iersel
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Entree:  €7,50
In deze interactieve lezing zal El-
len van Iersel, mindfulnesstrainer, 
u vertellen en vooral laten ervaren 
wat mindfulness is. Zij zal een beeld 
schetsen van de oorsprong van mind-
fulness en toelichten waarom het zo 
waardevol is in onze huidige, snelle 
maatschappij. 
vrijdag
04-03 PRESENTATIE MENS & DIER
Sprekers: Piet van Dam van Manege Moedig Voorwaarts • 
een Ambassadeur van KNGF Geleidehonden
Tijd: 20.00 − 21.45 uur
Entree: €10, studenten en cjp €5
Manege Moedig Voorwaarts wil mensen met een beperking de 
mogelijkheid bieden paard te rijden. KNGF Geleidehonden wil zo-
veel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met 
een speciaal opgeleide hond. Beide initiatieven komen vanavond 
vertellen over de speciale band die ontstaat tussen mens en dier.

05-03 t/m 27-03 EXPOSITIE MENS & DIER • 
DAMMIS VAN ’T ZELFDE & OLIVIER VAN HARTINGSVELDT 
Entree: gratis 
Opening: zaterdag 5 mrt. 15.30 uur gaat journalist 
Maarten Baanders in gesprek met de kunstenaars.
De foto’s van Dammis van ’t Zelfde geven een kijk 
op verschillende natuurgebieden in Europa met 
een centrale rol voor dieren in het (water-)land-
schap. Het werk van Olivier van Hartingsveldt 
focust zich op sociale- en culturele thema’s. In het 
bijzonder subculturen waarbij de relatie tussen 
mens en dier een terugkerend thema is. 
Zie voor actuele openingstijden de website.
zondag
06-03 CONCERT QUATRE-MAINS • IRENE WIEKHART 
EN BEN HURRELBRINCK
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, CJP en studenten €5 
Vanmiddag wordt door het pianoduo Wiekhart-Hurrelbrinck het 
Septet op. 20 van Beethoven, delen uit op. 10 van Von Weber en 
Fantasie op. 103 van Schubert ten gehore gebracht. 
vrijdag
11-03 LEZING ANDERE KIJK OP NATUUR(-BEHOUD)

Spreker: Dammis van ‘t Zelfde
Tijd: 20.00 − 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, CJP en studenten €5
Fotograaf Dammis van ’t Zelfde verzorgt een 
lezing over natuurfotografie in Europa gevolgd 
door een uiteenzetting over de ontwikkeling en 
instandhouding van natuurgebieden.

zaterdag
12-03 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; er wordt gezongen met degenen die er op dat mo-
ment zijn. 
zaterdag
12-03 JAZZCONCERT MAURITS ROES & MARIKE VAN DIJK
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, CJP en studenten €5, 
De hang naar muzikale diversiteit is wat pianist 
Maurits Roes en saxofoniste Marike van Dijk 
gemeen hebben. De muziek van beide musici 
wordt vaak getypeerd als filmisch. 
zondag
13-03 LIVE INTERVIEW Dick de Vos
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:  €5, incl. drankje

Journalist Maarten Baanders gaat in gesprek met bekende Leidena-
ren. Deze keer de beurt aan politicus Dick de Vos, raadslid voor de 
Partij van de Dieren. Met de mogelijkheid tot het stellen van vragen 
door het publiek. 

vrijdag
18-03 LEZING FRANCISCUS EN DARWIN

Spreker:  Maurits in’t Velt
Tijd:           20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:    €10, CJP en studenten €5
Mens en dier zijn beide ontstaan in de evolutie. Fi-
losoof en historicus Maurits in ’t Velt vraagt naar de 
betekenis van die gemeenschappelijke afstamming 
voor ons begrip van de mens, en voor onze omgang 
met dieren. 

zondag
20-03 CONCERT DROMEN EN DANSEN • KOKAkO
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en CJP €5 
Kokako – fluit, (bas)klarinet en piano – trad al eerder op in Sijthoff. 
Nu speelt het trio 20e-eeuwse muziek rond het thema Dromen en 
dansen, waarin ook dieren een rol spelen.
dinsdag
22-03 start MINDFULNESSTRAINING JONGEREN
Begeleiding: Ellen van Iersel
Tijd:            17.30 – 18.45 uur
Vervolgdata: 29-03, 5/7/12/26-04  
           en 03/10-05
Kosten:            €175
Er wordt veel van jongeren gevraagd, het 
leven is vol en snel. Mindfulnesstraining 
geeft jongeren handvatten om op een 
ontspannen manier om te gaan met de 
taken en de keuzes die op hun pad ko-
men. Voor aanmelding zie www.aandachtvoorjongeren.nl 
dinsdag
22-03 start MINDFULNESSTRAINING VOLWASSENEN
Begeleiding: Ellen van Iersel
Tijd:            19.30 – 22.00 uur
Vervolgdata: 29-03, 5/7/12/26-    
           04 en 03/10-05
Kosten:            €390
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 ontwik-
kelen naar het leven zoals het nu is. Hierdoor ontstaan ruimte en 
ontspanning.
zaterdag
26-03 jazzCONCERT JURAJ STANIK EN PATRICIA WISSE
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, CJP en studenten €5

Met hun onlangs uitgekomen CD Straight Ahead hebben Patricia 
Wisse (zang) en Juraj Stanik (piano) het begin gemarkeerd van een 
gezamenlijke muzikale reis. In hun unieke geluid, met sterke wor-
tels in de jazz, klinkt een grote emotionele en muzikale intimiteit 
met een speelse en onbevangen benadering. 
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vrijdag
08-01 lezing russische literatuur • larix
spreker: han van ouwerkerk
Tijd: 20.00 - 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, studenten en CJP €5

Een lezing vanuit West-Europees perspectief over lot, leed, liefde in 
de grootse Russische literatuur. Inspiratiebron bij de zoektocht naar 
antwoorden op actuele vragen?
zaterdag
09-01 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; er wordt gezongen met degenen die er op dat mo-
ment zijn. 

09-01 t/m 31-01 EXPOSITIE IN BETWEEN
ZINA ANISIMOVA, REINIER VAN SCHOONDERWOERD 
DEN BEZEMER, URIYA JURIK, NELLY SCHUT-BAL
Opening: Zaterdag 9 januari 15.30 uur 
Entree:    gratis
Wat is sterker dan grenzen? De kunst, als datgene 
wat zich voorbij die grenzen kan ontwikkelen en 
vanuit de ontmoeting werelden met elkaar verbindt. 
Zie voor actuele openingstijden de website. 

zaterdag
09-01 jazzCONCERT EVGENII BONDAREV & FRIENDS
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)

Entree:  €10, studenten en cjp €5 
Kwartet onder leiding van de Russische trompettist Evgenii Bonda-
rev. Timothy Banchet op piano, Stijn de Wit op contrabas en Robin 
van Rhijn op drums. Met werk van o.a. Duke Ellington, Cole Porter, 
George Gershwin en Thelonious Monk. 
zondag
10-01 LIVE INTERVIEW JOLANDA BLOEMEN
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:  €5, incl. drankje
Journalist Maarten Baanders gaat in gesprek met bekende Leidena-
ren. Deze keer de beurt aan uitgever Jolanda Bloemen van uitgeverij 
Plantage. Het thema is o.a. de Russische literatuur. 

maandag 
11-01 cursus EURITMIE DIERENRIEM
Begeleiding:  Manja Wodowoz
Tijd:  11.00 – 12.00 uur 
Deelname:  €100
Vervolgdata:  18/25-01, 1/8/15-02 en 7/14/21-03

Hoe verhouden we ons tot de dieren die als beelden aan de nacht-
hemel te zien zijn? We gaan een weg door de twaalf stemmingen 
van de dierenriem in gebaren, medeklinkerbewegingen en kleuren. 
Ook zullen we kennismaken met de euritmische vorm van allite-
ratie.
vrijdag
15-01 LEZING TRANS SIBERIE EXPRESS 
Spreker: René Moorman
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, studenten en cjp €5 
De Trans Siberië Express roept herinnerin-
gen op aan de luxe en romantiek uit het be-
gin van de 20e eeuw. Ook vandaag de dag 
is een reis op dit traject een fascinerende 
ervaring. 
zaterdag
16-01 WORKSHOPs SPEELGOED • larisa bilous

13.00 – 14.00 uur Inleiding en expositie
14.00 – 15.00 uur Gelukspoppetjes maken
Deelname: €5 p/p incl. materiaal
15.30 – 17.30 uur Matroesjka’s beschilderen
Deelname: €15 p/p incl. materiaal
Aanmelden via info@sijthoff-leiden.nl, 

           min. 10, max. 15 personen 
Onder leiding van de Oekraïense kunstenares Larisa Bilous maakt 
u zelf de Russische gelukspoppetjes en/of beschildert u de traditi-
onele Russische houten pop Matroesjka. Een middag voor volwas-
senen en kinderen. 
zaterdag 
16-01 RUSSISCHE PROEVERIJ 

Tijd: 17.30 – 19.30 uur 
Kosten:   Volwassenen €15,00, 
  kinderen €10,00 
Aanmelden uiterlijk voor 9 januari, via 
info@sijthoff-leiden.nl
Gasten zullen verwend worden met originele Rus-
sische gerechten: beroemde borsch, haring onder 

een jasje en nog vele andere. Ook een slokje vodka met kaviaar ont-
breekt niet.
zondag
17-01 CONCERT BYZANTIJNS-LITURGISCH 
programma • ALPHENS KOZAKKENKOOR
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Het repertoire bestaat uit byzan-
tijns-liturgische muziek en kozak-
kenliederen. Dirigent Arkadi Gankin 
bespeelt tevens de bajan en mede-
werking wordt verleend door de Rus-
sisch-Oekraïense violiste Anna So-
mojlova.

vrijdag
22-01 LEZING RUSLAND EN DE RUSSISCHE VOLKSZIEL
Spreker: Anton Jansen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Naast het Rusland van de tv is er nog een heel ander, onbekend 
Rusland. Hoe ziet dit eruit? En wat zegt de antroposofie hierover? 
Een blik in de ziel van het Russische volk, met speciale aandacht 
voor de grote filosoof Vladimir Solovjov (1853-1900).
zaterdag
23-01 poppentheater koekla DE KIKKERPRINSES
Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
Entree:  €10, studenten, cjp en kinderen €5

Poppentheater Koekla maakt peuter- en kindervoorstellingen met 
prachtige poppen en een betoverend decor. Vaak wordt gekozen 
voor sprookjes door universele waarden die daar in zitten. Voor 
alle kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar. Taal: Nederlands.

zaterdag
23-01 LITERAIR-MUZIKALE VOORSTELLING

SCHOONHEID VERGAAT NIET
Tijd:        20.00 – 21.30 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, studenten en cjp €5 
Zes beroemde Russische vrouwen van verschil-
lende tijdperken zitten samen aan tafel, waaron-
der Anna Pavlovna, de koningin van Nederland 
en Anastasia, dochter van de Russische tsaar. Zij 
hebben ons iets te vertellen en te laten zien. Be-
spiegelingen op de geschiedenis uitgevoerd door 

medewerkers van de Poesjkin school Leiden. 
zondag
24-01 CONCERT TUSSEN DE RUSSEN • OriOntriO
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Het OriOntriO wordt gevormd door Wolter 
Willemsen (piano), Cileke Angenent (zang) en 
Ephraim IJzerlooij (cello) laten werken horen 
van o.a. Gubaidulina, Miaskovsky, Rachmani-
noff, Tsjaikovski en Mussorski.
vrijdag
29-01 LEZING JEROEN BOSCH EN TIJDGENOTEN

Spreker: Rien Zwijnenburg
Tijd:  20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Werk van Jeroen Bosch en tijdgenoten uit de nada-
gen van de Middeleeuwen en ten noorden van de 
Alpen wordt vergeleken met het werk van de Itali-
anen uit de Renaissance ten zuiden van de Alpen. 
Een lezing met het oog op de komende Jheronimus 

Bosch tentoonstelling in ’s-Hertogenbosch.

zaterdag
30-01 JAZZCONCERT MAURITS ROES & OENE VAN GEEL
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:  €10, CJP en studenten €5, 
 4 avonden €30,- te betalen op de 1e avond 

Deze keer staat de Nederlandse componist/altviolist Oene van Geel 
aan de zijde van jazzpianist Maurits Roes. Jazz, Indian music, ka-
mermuziek en vrije improvisaties, zijn de muzikale gebieden waar-
op hij zich begeeft: een muzikaal duizendpoot! 
zondag
31-01 CONCERT RUSSISCHE ROMANCE • TRIO RUSSIA 
ROMANTICA
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Het trio bestaat uit een zangeres 
uit Rusland, Irina Pozdjakova, 
een violiste uit Oekraïne, Anna 
Somojlova en een accordeonist 
uit Wit-Rusland, Arkadi Gankin. 
Tijdens het optreden zullen zij 
Russische romance ten gehore 
brengen van componisten Goe-
riljov, Glink, Varlamov en andere 
mooie Russische liederen. 

vrijdag
05-02 lezing OP WEG NAAR EEN VERBLIJFSTATUS  • 
vladimir malaver
Muziek:  Carlos Miguel Roos
Tijd: 20.00 – 21.45 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Zeven jaar vluchteling: een tragi-komisch avontuur in Nederland. 
Verhalen uit het leven van de Colombiaan Vladimir Malaver om-
lijst met muziek van Carlos Miguel Roos uit Venezuela. 

06-02 t/m 28-02 EXPOSITIE GRENZEN 
OLGA GRIGORJEVA & NATALIA STEFANOVA
Opening: Zaterdag 6 februari 15.30 uur 
Entree:  gratis
Een vluchteling wordt geconfronteerd met een 
onbekende buitenwereld maar moet ook zijn 
weg vinden in zijn hart. De nieuwe omgeving 
vraagt zijn betrokkenheid en z’n hart leeft nog 
bij wie achterbleven. 
Zie voor actuele openingstijden de website.
zondag
07-02 CONCERT   MODERN-KLASSIEK • 

ERWIN ROMMERT WEERSTRA
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: €10, studenten en cjp €5
Een concert met meditatieve muziek. Veel 
moderne klassieke muziek heeft een medi-
tatief karakter. Erwin Weerstra brengt u een 
programma met werken van Feuchtwanger, 
Mompou en Glass.

vervolg programma z.O.z.
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