
zaterdag
14-05 OPEN ZANG ZATERDAG • 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. Deel-
nemers betalen ter plekke € 10.
zondag en maandag
15 en 16-05 LEIDSE HOFJESCONCERTEN

Op 15 en 16 mei, Pinksteren 2016, vindt de 8e editie plaats van de 
Leidse Hofjesconcerten. In 25 hofjes, en een aantal nieuwe locaties 
waaronder Sijthoff, treden zowel opkomend talent als bekende mu-
zikanten op. Lunchroom Hof van Sijthoff zal deze dagen het hart 
vormen van het festival. Bekijk de programmering op 
www.leidsehofjesconcerten.nl
vrijdag
20-05 LEZING CHRISTUS EN DE HEILIGE GRAAL
Spreker: Sebastiaan de Vries
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, Studenten en CJP € 5
Op deze avond wordt ingegaan op de betekenis van de Heilige 
Graal, de Graalsstroming en de verbinding daarvan met het Chris-
tuswezen.
zaterdag
21-05 WORKSHOP • HET ZEER KORTE VERHAAL
Begeleiding: Dorothée Albers 
Tijd:           15.00 – 17.00 uur 
deelname:      € 10 incl. materiaal
Dit genre betreft zeer korte en ultrakorte verhalen die je bij het 
drinken van een kopje koffie kunt lezen óf schrijven. Als het goed 
is, geven de verhalen van één alinea, één zin of een paar woorden 
uitzicht op een groter verhaal.
zaterdag
21-05 JAZZCONCERT VIVIENNE CHULIAO QUARTET

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
Het kwartet bestaat uit afgestudeerde mu-
sici van het Koninklijke Conservatorium te 
Den Haag (tenorsax, piano, contrabas en 
drums). Het repertoire: jazz-standards en 
eigen composities van Vivienne ChuLiao, 
geïnspireerd door Bill Evans, Keith Jarret 
en Oscar Peterson.

maandag
23-05 cursus EURITMIE ZOMERcANON IN BEWEGING
Begeleiding: Manja Wodowoz
Tijd:           11.30 – 12.30 uur 
Deelname:      € 60,00
Vervolgdata: 30 mei, 6/13/20 juni
We willen een eenvoudige melodie samen be-
wegen, de toonhoogte en intervallen verkennen. 
Een tweede en derde stem erbij, laten naderhand 
een choreografisch geheel ontstaan. Door de eu-
ritmische beweging wordt ieders stem zichtbaar.

vrijdag
27-05 LEZING HET LEIDS DIALECT
Spreker: Hans Heestermans
Tijd:  20.00 − 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5

Een tocht door een boeiend taallandschap 
waarin vooral veel sporen zijn te vinden van 
de taal van vluchtelingen en uitwijkelingen die 
vanaf eind zestiende eeuw in Leiden onderdak 
hebben gevonden.

28 mei t/m 26 juni • EXPOSITIE  
van de grond geplukt • JOKE SCHONEVELD 

Opening: Zaterdag 28 mei 15.30 uur 
Entree: gratis
Zie voor actuele openingstijden 
de website
Tijdens de opening gaat Maarten Baanders in 
gesprek met de kunstenaar. Joke’s materiaal is 
van stad en strand en weer en wind. Het was 
er al een lange tijd. Joke combineert, verplaatst, 
wikt en weegt. Totdat er ineens een karakter ver-

schijnt die je aankijkt en zegt: ‘Hallo! Hier ben ik. Wie ben jij?’
zaterdag
28-05 VERTELCONCERT HIS SONG OF TRAVEL • 
THEA LEEMAN, UDO GREUTER EN DEBORAH PARDY 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, studenten € 5, 
Zijn Songs of Travel schreef R.L. Stevenson. Vaughan Williams zet-
te ze op muziek voor bariton. Udo zingt ze en Thea vertelt over 
de man die wandelde om nergens heen te gaan, die over oceanen 
zwierf om de einder te zoeken, zich verliefde in rijpe vrouwen en 
schreef en schreef en schreef…….
zondag
29-05 klassiek CONCERT BALKANMUZIEK • 
Koor SEDENKA
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze) 
Entree:   € 10, studenten € 5 

Vrouwenkoor Sedenka, o.l.v. Liduin Stumpel, brengt oude Balkan-
muziek tot leven: 2 tot 4-stemmige, bijzondere melodieën in ver-
rassende ritmes. Soms melancholiek, soms vrolijk en opzwepend, 
van Budapest tot Istanbul.

vrijdag
03-06 LEZING circulaire economie & de STAD 

ALS MIJN
Spreker: Ester van der Voet
Tijd: 20.00 − 21.45 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
Ester van der Voet is Universitair Hoofd-
docent en werkt bij het Centrum voor  
Milieuwetenschappen van Universiteit Lei-

den. Ze geeft een inleiding over circulaire economie en vertelt over 
de stad als mijn. Metalen zijn essentieel voor onze samenleving en 
vraag ernaar stijgt snel. We moeten op zoek naar nieuwe manieren 
van metaalproductie. Een nieuwe manier van kijken naar de stad 
draagt daaraan bij: de stad als mijn, als voorraad van metalen.
zaterdag 
04-06 JAZZCONCERT MAURITS ROES & JASPER 
SOMSEN
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
Contrabassist Jasper Somsen speelde samen met 
een aantal van de beste jazzmusici in de (inter)
nationale jazzscene: Joey Caldrerazzo, Enrico 
Pieranunzi, Eric Vloeimans, e.a.Vanavond is hij 
de gast van pianist Maurits Roes uit Den Haag.

vrijdag
10-06 LEZING BEGRIP VOOR DUURZAAMHEID 
Spreker: Ed Taylor
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5

Ed Taylor was directeur-bestuurder van Urtica De 
Vijfsprong en is lid van het Comité van Aanbe-
veling van het Atelier3D. De laatste vijftig jaar is 
onze wereld uit elkaar gevallen, zijn sociale ver-
banden verdwenen en is de individuele vrijheid 
toegenomen. Neo-liberalisme en het zoeken naar 
verbinding staan op gespannen voet met elkaar. 
Wat betekent duurzaamheid in dit verband? 

zaterdag
11-06 OPEN ZANG ZATERDAG 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. 
Deelnemers betalen ter plekke € 10. 
zondag
12-06 klassiek CONCERT MET DE MUZIEK MEE • 
DUBBELBLAASKWINTET DIVERTIMENTO
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, Studenten en CJP € 5 

Tien blazers nemen u mee op een 
muzikale reis door Frankrijk, Enge-
land, Rusland en… sprookjesland. 
Met werk van o.a. Ruth Gipps, Ser-
gei Taneyev, Arie van Hoek en Emile 
Bernard. www.divertimento10.nl

vrijdag
17-06 LEZING KAN HET GELD BETEUGELD WORDEN
Spreker: Fred Beekers
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
Het geld is een van de maatschappelijke vraagstukken die de laatste 
jaren het meest bediscussieerd wordt. Kan het geldprobleem alleen 
opgelost worden door onze gulzigheid persoonlijk te beteugelen? 
Of zijn er nog andere oplossingen denkbaar? Is het systeem zelf ook 
in het geding? Vanavond een verkennende inleiding met gesprek.
zaterdag 
18-06 jazzconcert CONSERVATORIUM FESTIVAL
Studenten conservatoria Amsterdam, Rotterdam, Groningen
Tijd: 20.00 – 23.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5

Een selecte groep studenten van Nederlandse conservatoria pre-
senteert zich als afsluiting van een bruisend Sijthoff jazzseizoen.
zondag
26-06 klassiek CONCERT JONATHAN VAN IJZER-
LOOIJ & bernd brackman
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, Studenten en CJP € 5 
Cellist Jonathan van IJzerlooij brengt 
samen met pianist Bernd Brackman, 
verhalende muziek. Jonathan van IJzer-
looij won vele prijzen, waaronder de 1e 
én publieksprijs bij het Prinses Christi-
na Concours 2011. Als solist en kamer-
muziekspeler treedt Bernd Brackman 
veelvuldig op in binnen- en buitenland. 
Ze spelen deze zondagmiddag drie so-
nates van Beethoven, Britten en Fauré.

www.sijthoff-leiden.nl

 

        APRIL TOT EN MET JUNI 2016
 muziek/lezingen/expo/theater

Jazzconcert Sietske Roscam Abbing & Dirk Balthaus 
07-05-2016Abonneer je ook op de avtiviteiten van Sijthoff Cultuur op Facebook! 

Expositie Joke Schoneveld
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APRIL TOT EN MET JUNI 2016
muziek/lezingen/expo/theater

vrijdag
01-04 LEZING GRAFFITI EN STREET ART 
Spreker: Simone Kalkman i.s.m. La Chispa
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, studenten en CJP € 5 

Een lezing over graffiti en street art in Buenos Aires en Rio de Janei-
ro. Kunst of vandalisme? Politiek protest of toeristische trekpleister? 
Een blik op het straatbeeld in de favela´s van Argentinië.

02-04 t/m 27-04 EXPOSITIE • Last days before 
capitalism takes over – Cuba • SOFIE SIMAO
Opening: Zaterdag 2 april 15.30 uur 
Entree:  gratis
Zie voor actuele openingstijden de website
Tijdens de opening gaat Maarten Baanders in gesprek met de kun-
stenaar. Met portretten en straatfotografie toont Sofie Simao het 
Cuba van vóór de tijd dat president Obama het handelsembargo 
heeft opgeheven. Beelden van het land en haar bewoners die straks 
door het opkomende kapitalisme zullen verdwijnen. 
zondag
03-04 klassiek CONCERT LEIDSE HOUT ENSEMBLE
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, studenten en CJP €5
Het Leidse Hout ensemble bestaat uit leden van het Residentie Or-
kest woonachtig in Leiden of Oegstgeest. Ze spelen tijdens dit con-
cert o.a. Mozart, Gliere, Reger en Piazzolla.
vrijdag

08-04 LEZING anne frank stichting • 
meNSENRECHTEN
Spreker: Mariela Chyrikins
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:    € 10, studenten en CJP €5 
Voertaal:  engels
Is Anne Frank a universal history? In this special 
talk, we will share some insights about the situation 
of human rights in Argentina and the initiative of 
the Anne Frank House in Argentina.

zaterdag 
09-04 OPEN ZANG ZATERDAG • 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. 
Deelnemers betalen ter plekke € 10.
zaterdag
09-04 JAZZCONCERT • mAURITS ROES & BRAM 
STADHOUDERs
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
De gitarist Stadhouders speelde op vele na-
tionale en internationale festivals, ontving 
verschillende prijzen en speelt met uitéén-
lopende musici. Vanavond is hij de gast van 
pianist Maurits Roes.
zondag
10-04 LIVE INTERVIEW  JESSICA BIJVOET • 
libertango studio, met proefles en salon
Tijd: 14.30 – 18.30 uur, interview om 15.30 uur  
Entree:   € 5

Journalist Maarten Baanders gaat in gesprek met bekende Leide-
naren. Deze keer de beurt aan Jessica Bijvoet. Voorafgaand aan het 
interview zal Jessica Bijvoet een proefles Argentijnse tango geven. 
Na het interview is er een tangosalon. 
donderdag
14-04 KUNSTGESPREK   Jeroen Bosch en de 

 20e/21e eeuw
Begeleiding: Rien Zwijnenburg en  
                 Han van Ouwerkerk 
Tijd:       20.00 - 22.00 uur (incl. pauze)
entree: € 7,50, studenten en CJP €5   
Deelnemers: maximaal 20
Veel kunstenaars in de 20e en 21e eeuw 
lijken ervaringen te verbeelden die doen 
denken aan het werk van Jeroen Bosch. Wij 

vergelijken Bosch met moderne kunstenaars en gaan hierover met 
elkaar in gesprek. Aanmelden noodzakelijk: info@sijthoff-leiden.nl
vrijdag
15-04 OPENING LUNCHroom Hof van Sijthoff
Tijd: 15.00 uur inloop
 16.00 uur officiËle opening
Leiden heeft er een bijzondere lunchroom bij: Hof van Sijthoff. 
Hier worden mensen met een beperking opgeleid om te werken 
in de horeca. Van ontbijt tot lunch, of gewoon een lekker kop cap-
puccino, ze staan graag voor u klaar. Met deze opening zullen ook 
de andere partners van Sijthoff zich presenteren: aandacht voor 
Sijthoff Cultuur, Hof van Sijthoff, Resto vanHarte en JongvanGeest.  

vrijdag
15-04 Lezing ArgentiniË en de kirchners
Sprekers: Jan de kievid en maja haanskorf i.s.m. La Chispa
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree: € 10, Studenten en CJP € 5 

Lezing met beeldmateriaal over het actuele Argentinië. Na 
twaalf jaar is er een eind gekomen aan de heerschappij van 
de Kirchners en is de liberale Macri de nieuwe president. 
Hoe vallen de ontwikkelingen uit het verleden en heden te 
duiden?

zaterdag
16-04 CONCERT • TangoZZs&More 
      SALON • libertango studio

 Tijd: 20.00-22.00 (incl. pauze) en 
  22.00-24.00 uur
 Entree: € 10, Studenten en CJP € 5

TangoZZs&More bestaande uit Wim Warman (piano), Ruud Ber-
gamin (sopraansax, altsax) en Ruzana Tsymbalova (viool) speelt 
tango’s op zeer levendige wijze, met een improviserende benade-
ring. De salon na afloop wordt verzorgd door Jessica Bijvoet.  
zondag
17-04 presentatie zang • ILONKA SERIESE
Tijd: 14.00-16.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 7,50 Studenten en CJP € 5 
Verrassend popconcert van drie bevlogen zangeressen van zang-
school Ilonka Seriese. Verschillend in veel opzichten, maar onom-
stotelijk verbonden door hun passie voor muziek. 
zaterdag
23-04 JAZZCONCERT Joost Swart & Jamie Peet

Tijd:       20.00 – 22.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
North Sea Jazz, “club B.B. King” in New York en 
“Cleopatra’s Needle” op Broadway zijn een paar halte-
plaatsen van de Nederlandse pianist Joost Swart. Van-
avond speelt hij samen met de drummer/contrabassist 
uit het Joost Swart Trio, Jamie Peet, die omschreven 
wordt als “nieuwe drumheld” in de jazz. 

zondag
24-04 klassiek CONCERT MYOSOTIS STRING QUARTET
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5 
De vier studenten van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag vor-
men een internationaal gezelschap: 
Cecilia Garcia uit Argentinië (viool), 
Eva de Vries uit Nederland (viool), 
Rosa Welker uit Zwitserland (viool) 
en Iris Higginbotham (cello) uit 
Frankrijk. 

30-04 t/m 22-05 EXPOSITIE • TIEN !!!!!! • MakK 
Opening: Zaterdag 30 april 15.30 uur

Entree: gratis
Zie voor actuele openingstijden de 
website 
Tijdens de opening gaat Maarten Baander ge-
sprek met de kunstenaar(s). De tien leden van 
het nieuw opgerichte MakK (Makkinga Kunste-
naars Kollektief) geven hun eerste expositie bij 
Sijthoff. Tijdens de expositie kan divers werk van 
alle kunstenaars bekeken worden. 

zaterdag
30-04 CD RELEASE • BRIAN SINNEMA 
Tijd: 20.00 - 22.00  uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5
Beggar Brahim combineert live ambient sound-
scapes met verschillende kunstmedia en presen-
teert zijn gloednieuwe cd m.b.v. interactieve per-
formances en speciale gasten.

zondag 
01-05  klassiek CONCERT SCHWANENGESANG
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (incl. pauze)
Entree:   € 10, Studenten en CJP € 5 

Postuum uitgegeven is Schwanengesang, een  
samenstelling van liederen gecomponeerd door 
Franz Schubert. Vertolking door Kees van der Zwet 
(zang) en Wim Boor (vleugel).

vrijdag
06-05 boekPRESENTATIE en LIVE INTERVIEW • 

MATTHIAS ROZEMOND
i.s.m. Van Stockum Boekverkopers
Tijd: 20.00 - 22.00  uur (incl. pauze)
Entree:   € 5, incl. drankje
Matthias Rozemond presenteert zijn succesvolle his-
torische roman over Jeroen Bosch, ‘De Duivelskun-
stenaar’ (2016). Maarten Baanders gaat in gesprek 
met de auteur over fascinatie voor geschiedenis, 
over de leefwereld van Bosch, zijn mogelijke verblijf 
in Venetië en uiteraard diens drieluik ‘De tuin der 
lusten’.

zaterdag
07-05 JAZZCONCERT Sietske Roscam Abbing en 
Dirk Balthaus
Tijd: 20.00 -22.00 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, studenten en CJP € 5 
‘Where it starts again ...’ - de titelsong van 
Sietske’s debutalbum, dat door de internati-
onale pers als grandioos wordt beschreven. 
In intieme setting spelen de twee bandleiders 
vandaag hun eigen werk, aangevuld met en-
kele pareltjes uit het jazzrepertoire.
zondag
08-05 boekpRESENTATIE en LIVE INTERVIEW • 
JEROEN WINDMEIJER
Tijd: 15.30 – 17.30 uur 
Entree:   € 5, incl. drankje

Auteur Jeroen Windmeijer presenteert zijn boek De bekentenissen 
van Petrus. Wat verborgen is, zal ontdekt worden en wat geheim is, 
zal bekend worden. Daarna gaat journalist Maarten Baanders met 
de auteur in gesprek over deze Leidse literaire thriller.
vrijdag
13-05 LEZING DE BETEKENIS VAN PINKSTEREN
Spreker: Sebastiaan de Vries
Tijd: 20.00 – 22.15 uur (incl. pauze)
Entree:  € 10, Studenten en CJP € 5,
Deze voordracht is een innerlijke voorbereiding op het Pinkster-
feest waarbij ingegaan wordt op de esoterische achtergronden van 
de Pinkstergebeurtenissen en hun betekenis toen, nu en in de toe-
komst.

vervolg programma z.O.z.

 

doezastraat 1b • leiden
Voor informatie over openingstijden, 
activiteiten en contact:  www.sijthoff-leiden.nl
of stuur een e-mail:   info@sijthoff-leiden.nl

Geef u ook op voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook!

Met extra dank aan 
Stichting Duurzame Horeca Leiden e.o. 

ontbijt, lunch, koffie, taart
Ook  in 2016 staat Sijthoff Cultuur voor culturele, bijzondere 
activiteiten. Zie hiervoor www.sijthoff-leiden.nl. Daarnaast wordt 
er met verschillende partijen samengewerkt om het horecadeel 
in Sijthoff weer ten volle te benutten. Een bijzondere formule met 
meerdere partijen!  

APRIL   ZUID-AMERIKA

MEI DE SCHRIJVER EN DE STAD

Hof van Sijthoff - biologische lunchroom
Openingstijden, dagelijks 9.30-16.00 uur m.u.v. zondag

resto vanharte in sijthoff - donderdagavond
Aanmelden kan via www.sijthoff-leiden.nl

jongvangeest in sijthoff - vrijdagavond
Meer info, zie www.sijthoff-leiden.nl

Expositie Sofie Simao
02-04 t/m 27-04


