
NOVEMBER
zondag
01-11 T/M 14-11 EXPOSITIE messiaens licht

Peter Vormer, schilder/glazenier, toont enkele weergaven op papier 
van kleur-klank belevingen van Messiaen, alsook drie schilderijen die 
betrekking hebben op het thema ‘75 jaar bevrijding’. 

zondag 
01-11  KLASSIEK CONCERT 75 JAAR BEVRIJDING *
TIJD:  14.00 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 20 – CJP EN STUDENTEN € 15, INCL. CONSUMPTIE    

Naar aanleiding van de 75-jarige herdenking van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog brengt het kwartet Chimaera Trio XL o.a. het 
vermaarde werk Quatuor pour la fin du temps, in krijgsgevangen-
schap gecomponeerd door Olivier Messiaen. Tevens is er aandacht 
voor de kleur-klankstudies van Messiaen, m.m.v. kunstschilder Peter 
Vormer. Halverwege het programma worden indringende fragmen-
ten voorgelezen uit het boek Leven en Lot, van Vassili Grossman: één 
van de meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet 
epos over de Tweede Wereldoorlog in Rusland.

vrijdag
06-11  FILM LOLA RENNT
TIJD:  20.00 – 21.30 UUR 
ENTREE:  € 5, INCL. CONSUMPTIE  
In 20 minuten moet Lola 100.000 
Duitse Marken bijeenbrengen om haar 
vriend te redden. De film toont het ver-
haal drie keer, met telkens een andere 
afloop. Ondanks uitputtend acteerwerk 
van Franka Potente (Lola) ga je na deze 
film met meer energie naar huis. 
Regisseur: Tom Tykwer

zondag
08-11  CULTUURCAFÉ ZACHTE KRACHTEN
TIJD:  15.00 – 17.00 UUR
ENTREE:  € 10, INCL. CONSUMPTIE
In dit unieke multidisciplinaire evene-
ment rondom het leven van de dichte-
res Henriette Roland Holst zijn voor-
dracht, theater, een boekpublicatie en 
muziek betrokken. Een middag georga-
niseerd in samenwerking met INDEX 
Poetry. ONDER VOORBEHOUD

zaterdag 
21-11  WERELDCONCERT OVER GRENZEN 
TIJD:  19.30 – 20.30 UUR en 21.30 – 22.30 UUR 
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE  
Al eerder traden de Libanese zangeres Rima 
Khcheich en bassist Tony Overwater met 
overweldigend succes op in Sijthoff. Van-
avond worden zij vergezeld door de ver-
maarde Palestijnse ud-speler Nizar Rohan-
na en één van Nederlands beste saxofonisten 
Maarten Ornstein. 

zondag 
22-11  KLASSIEK CONCERT OVER GRENZEN 
TIJD:  14.00 – 15.00 UUR en 16.00 – 17.00 UUR
ENTREE:  € 15 – CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE

Lucia Swarts en Gerard Wiegers - het cello-fa-
gotduo - brengen een gevarieerd  en uitdagend  
programma met muziek van o.a. Bach, Bois-
mortier, Gabrielli, Vivaldi, Mozart, Hindemith, 
Bartok en de Russisch-Tataarse componiste So-
fia Gubaidulina.

vrijdag
27-11  JAZZCONCERT ROES & FRIENDS
TIJD:  19.30 – 20.30 UUR en 21.30 – 22.30 UUR 
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE  

Maurits Roes (piano) heeft al meermalen bij Sijthoff opgetreden. Hij 
is bekend om zijn subtiele improvisaties en lyrische eigen composities 
met veel aandacht voor de harmonieën. Hij wordt deze keer vergezeld 
door twee wel zeer gerenommeerde muzikanten: Frans van der Hoe-
ven (bas) en Pieter Bast (drums).

DECEMBER
vrijdag  
11-12  LEZING HOMO UNIVERSALIS *
TIJD:  20.00 -21.45 UUR 
ENTREE:  € 7,50 – CJP EN STUDENTEN € 5,  
 INCL. CONSUMPTIE
Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde 
en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, 
laat zien dat er in de Europese filosofie cultuur 
en geschiedenis een moreel kompas besloten 
ligt dat we in deze tijd hard nodig hebben. 

zaterdag
12-12  FINISSAGE GOETHES FAUST EEN LIEFDES-
 VERKLARING
TIJD:  15.30 UUR
ENTREE:  VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Als afsluiting van de expositie is Stirb und Werde te zien, een trailer 
over het leven van Faust. Met beelden van Frederiek Nelissen, om-
speeld door muziek en ingeleid door Wil Uitgeest. Aansluitend ver-
zorgt Loek Dullaart een lezing over de duisternis die Goethes Faust 
en de moderne mens ervaren als het gaat om essentiële levensvragen.

zondag
13-12  CONCERT DROOMLIED VAN OLAF ÅSTERSON
TIJD:  15.00 – 17.00 UUR (INCL. PAUZE)
 AANSLUITEND SOEP EN BROOD
ENTREE:  € 20 – CJP EN STUDENTEN € 15, INCL. CONSUMPTIE

Harald Foss (zang en luit) en Mari Foss 
(zang en harp), worden gerekend tot de beste 
volksmusici in Noorwegen. Zij brengen folk-
visor uit de middeleeuwen ten gehore. Na de 
pauze wordt het Droomlied gezongen in het 
Oudnoors en ingeleid met euritmie door 
Manja Wodowoz, Christine Mundschin en 
Irene Pouwelse. 

zaterdag
19-12 T/M 09-01 EXPOSITIE OP DE GRENS VAN 
   LICHT EN DUISTER
OPENING: ZATERDAG 19 DECEMBER, 15.30 UUR
De Duits-Franse kunstenaar Udo Zembok is één van de vermaardste 
moderne glaskunstenaars ter wereld. Twee van zijn contemplatieve 
werken zijn te zien in deze kerstexpositie. Galeriehouder Mariska 
Dirkx, die de exclusieve rechten voor zijn glaskunst in Nederland 
heeft, vertelt over zijn werk én dat van Joep Nicolas. Haar werkplaats 
en galerie zijn gevestigd in het oude atelier van deze grote glazenier 
(1897-1972), bekend o.a. vanwege zijn glas-in-loodramen in de Oude 
Kerk te Delft.  

 

wereldconcert
Rima Khcheich

Over grenzen
21-11

een musicus na zijn optreden in sijthoff:
“En nogmaals: het was geweldig, wat mij 
betreft zijn jullie één van de leukste 
podia van NederLand.”

expositie 
Udo Zembok Op de grens 
van licht en duister
19-12 t/m 09-01
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Kijk ook eens opde wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?  
www.sijthoff-leiden.nl/nieuwsbrief

vrijdag
13-11  LEZING RELATIVEREN IS OOK EEN KUNST *
TIJD:  20.00 – 21.45 UUR 
ENTREE:  € 7,50 – CJP EN STUDENTEN € 5, INCL. CONSUMPTIE 
Mariëtte Baanders is als sociaalpsycholoog 
aan de RUL gepromoveerd op de invloed 
van cultuur op onze emotionele beleving. 
Ze laat zien hoe andere elementen uit het 
boeddhisme dan mindfulness alleen, goede 
diensten kunnen bewijzen bij het omgaan 
met emoties.

zaterdag
14-11  WORKSHOP RELATIVEREN  
 IS OOK EEN KUNST
TIJD:  14.00 – 16.00 UUR  
ENTREE:  € 10, INCL. CONSUMPTIE 
 MAX. 12 DEELNEMERS, 
 AANMELDEN T/M 11-11
Uitdieping van enkele centrale ideeën uit de 
boeddhistische levensleer en hoe die kun-
nen helpen om op een opbouwende manier 
om te gaan met (mindful opgemerkte) emoties.
 
zondag 
15-11  VERTELCONCERT ‘MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES’ 
TIJD:  14.00 – 15.00 UUR en 16.00 – 17.00 UUR
ENTREE:  € 15 – CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE

Floor Wittink (vertelling, piano en saxofoon) smeedt verhalen van 
Toon Tellegen en muziek van onder meer Schubert, Bach en Ravel 
samen tot een uniek vertelconcert. Muziek en vertellingen vormen 
een subtiele eenheid die ontroert, verrast en je laat wegdromen over 
de grenzen van het alledaagse. 

vrijdag
20-11  LEZING OP DE VLUCHT *
TIJD:  20.00 – 21.45 UUR 
ENTREE:  € 7,50 – CJP EN STUDENTEN € 5, INCL. CONSUMPTIE
Cultureel antropoloog Jaël In ’t Veld spreekt over vluchtelingen in re-
latie tot de internationale rechten van de mens. Deze worden bespro-
ken vanuit een menselijk, een persoonlijk en spiritueel perspectief.

zaterdag
21-11 T/M 12-12 EXPOSITIE GOETHES FAUST
EEN LIEFDESVERKLARING *
OPENING: 21 NOVEMBER, 15.30 UUR
Vanwege de coronacrisis werden schil-
derijen uit de eerste expositie van Fre-
deriek Nelissen alleen getoond op 
de Sijthoff-website. Nu komt zij terug 
met een deels nieuwe serie werken die 
zij óók maakte voor het boek Faust. 
Journalist Maarten Baanders gaat in 
gesprek met de mensen die dit boek 
hebben gecreëerd: Frederiek Nelissen, 
Paul van Panhuys en Wil Uitgeest. 
Op 28-11 verzorgen Frederiek Nelissen 
en Wil Uitgeest een workshop in De Zon-
neboom. 
WWW.DEZONNEBOOM.NL
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“Wat het podium levert 
is grote klasse: kleine 
bezettingen voor een 
klein prijsje. De ambiance 
blijkt professioneel én 
heel intiem. Jazz in Sijthoff 
blijkt een pareltje onder 
de jazzpodia in de 
compactklasse!”
Jazzflits, nummer 325, 14 oktober 2019 



Parkeerterrein haagweg 4, 
gratis vervoer van en naar 
het centrum
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AUGUSTUS TOT EN MET DECEMBER 2020
muziek/lezingen/expo/theater
OV E R  G R E N Z E N

AUGUSTUS
zaterdag
29-08 EXPOSITIE t/m 20-09  a family affair *
opening: zaterdag 29 augustus, 15.30 uur
Het komt niet vaak voor dat zo veel leden uit één familie in de kunst 
werkzaam zijn als bij de familie Marks. Er is een verscheidenheid aan 
figuratieve en abstracte kunst te zien van een aantal kunstenaars uit 
deze familie.

SEPTEMBER 
zondag
06-09  KLASSIEK CONCERT 250 jaar beethoven I
TIJD:  14.00 – 15.00 UUR en 16.00 - 17.00 uur
ENTREE:  vrijwillige bijdrage
Het is dit jaar 250 jaar geleden dat Ludwig van Beet-
hoven ter wereld kwam. Geen componist ging zoveel 
grenzen over als hij. Pianist Bernd Brackman opent 
het nieuwe culturele seizoen van Sijthoff met de laatste 
drie sonates van Beethoven.
14.00 uur: sonate 30 opus 109 en sonate 31 opus 110  
16.00 uur: sonate 31 opus 110 en sonate 32 opus 111 
vrijdag
11-09  FILM STALKER
TIJD:  20.00 – 22.45 UUR (INCL. PAUZE)
ENTREE:  € 5 – incl. consumptie

In een normaal land bevindt zich een geheimzinnige verboden Zone. 
Ondanks de zware bewaking leidt Stalker een wetenschapper en een 
schrijver het gebied in, voorbij de grens van logica en verstand. Mee-
slepend avontuur van regisseur Andrej Tarkovski, met duizeling-
wekkend mooie beelden!

zaterdag
12-09  LEZING VRIJHEID, EEN VERHEVEN SPEL 
 VAN HET MIDDEN *
TIJD:  20.00 – 21.45 UUR 
ENTREE:  € 7,50 – CJP EN STUDENTEN € 5, 
 INCL. CONSUMPTIE
Han van Ouwerkerk spreekt over de vrijheidsfi-
losofie die Friedrich Schiller beschreef in de acht-
tiende eeuw en die voor onze disharmonische tijd 
uiterst relevant is. Wat is echte vrijheid – en hoe 
kunnen wij die in onszelf laten ontstaan?

vrijdag
18-09  LEZING AARDSCHOK/BLIKSEMFLITS *
TIJD:  20.00 – 21.45 UUR 
ENTREE:  € 7,50 – CJP EN STUDENTEN € 5, INCL. CONSUMPTIE

Dr. Wil Uitgeest, auteur, schilder en docent, laat zien 
hoe de (westerse) kunstgeschiedenis in beeld brengt 
hoe we de wereld zagen en wat we daarin belangrijk 
vonden. Als je vanuit dit gezichtspunt naar hedendaag-
se kunst kijkt, werpt dit een onverwacht licht op wat er 
gaande is in onze eigen tijd.

zondag
20-09  KLASSIEK CONCERT 250 JAAR BEETHOVEN II  
TIJD:  14.00 – 15.00 UUR en 16.00 -17.00 UUR 
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE  
Pianist Bernd Brackman speelt vanmiddag enkele van Beethovens 
bekendste pianowerken. 
14.00 uur: sonate 8 opus 13 (Grande Sonate Pathétique) en  
  sonate 14 opus 27/2 (Mondschein)
16.00 uur: sonate 18 opus 31/2 (Sturm) en 
  sonate 18 opus 31/3 (la Chasse)

vrijdag
25-09  JAZZCONCERT DREAMS, THOUGHTS & POETRY
TIJD:  19.30 – 20.30 UUR en 21.30 – 22.30 UUR 
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE  
Eerbetoon aan de geniale Italiaanse meesterpi-
anist en componist Enrico Pieranunzi door een 
uitzonderlijke formatie: Bert Lochs (trompet), 
Florian Zenker (gitaar), Karel Boehlee (piano) 
en Jasper Somsen (bas).

zaterdag en zondag
26-09 & 27-09 EXPOSITIE 
KUNSTROUTE LEIDEN

zaterdag
26-09 T/M 24-10 EXPOSITIE 
KUNSTROUTE LEIDEN
In het kader van de Kunstroute 2020 
exposeren Wendy van Baar en Ben Vroom 
in de Cultuurzaal van Sijthoff. Ook na de 
Kunstroute zijn hun werken te bezichtigen. 
Meer info over deze expositie is te vinden 
op onze website.

OKTOBER
vrijdag
09-10  LEZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE *
TIJD:  20.00 – 21.45 UUR 
ENTREE:  € 7,50 – CJP EN STUDENTEN € 5, INCL. CONSUMPTIE 
Van meet af aan was de vraag hoe intelligent Artificial Intelligence 
is en of ze de mens kan evenaren. Em. Prof. Dr. Dieter Hammer 
behandelt die vraag vanuit een spiritueel standpunt.

zaterdag
10-10  FILM FILM-VERRASSING  
TIJD:  20.00 – 22.30 UUR (INCL. PAUZE) 
ENTREE:  € 5 – incl. consumptie
Het centrale thema van dit najaar, over grenzen, 
leven en dood, wordt op een hartverwarmende 
manier in beeld gebracht. Op deze avond word je 
vervuld met een hernieuwde liefde voor het mens-
dom.

zondag
11-10  POËZIE CONCERT ZEREWIND
TIJD:  14.00 – 15.00 UUR en 16.00 – 17.00 UUR
ENTREE:  € 15 – CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE 
Cellist Hans Woudenberg (DoelenKwartet, Asko/Schönberg) schreef 
een aantal korte werken gebaseerd op de gedichtencyclus Zerewind 
van schrijver/dichter Bas Kwakman. Beide worden ten gehore ge-
bracht.

vrijdag
16-10  LEZING 5G – DRINGEND OF DWINGEND *
TIJD:  20.00 – 21.45 UUR 
ENTREE:  VRIJWILLIGE BIJDRAGE, INCL. CONSUMPTIE

Meningen en standpunten lopen sterk uiteen wanneer het gaat over 
één van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommuni-
catie, het 5G-netwerk genoemd. Tijdens de informatieavond zal Drs. 
Ing. Jan van Gils een inleiding geven over deze nieuwe technologie.

zondag 
18-10  KLASSIEK CONCERT VAN GLUCK TOT GERSHWIN
TIJD:  14.00 – 15.00 UUR en 16.00 – 17.00 UUR
ENTREE:  € 15 – CJP EN STUDENTEN € 10, INCL. CONSUMPTIE

Simon van ’t Hoff (piano) en Rik Bartels (fluit) breng-
en een toegankelijk en gevarieerd programma: werken 
van o.a. Gluck, Debussy, Saint-Saëns, Franck, Piazolla, 
Chopin en Gershwin. Met behulp van beamer en ver-
halen  worden de stukken aanschouwelijk gemaakt.

vrijdag
23-10  JAZZCONCERT INTO THE WILD WOODS
TIJD:  19.30 – 20.30 en 21.30 – 22.30 UUR 
ENTREE:  € 15 - CJP EN STUDENTEN € 10, 
 INCL. CONSUMPTIE  
Pianist Gianluca Di Ienno speelde eerder in 
Sijthoff, dat vroeg om een weerzien. Vanavond 
wordt hij vergezeld door zangeres Simona Parri-
nello. Dit prachtige en veelzijdige Italiaanse duo 
vertolkt standards en eigen composities.

VERVOLG PROGRAMMA Z.O.Z.
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Voor informatie over activiteiten of  www.sijthoff-leiden.nl  
contact met Sijthoff Cultuur  info@sijthoff-leiden.nl
Jan de Boon     06-53831107
Lunchroom Hof van Sijthoff   06-21879327

lunch, koffie, diner

Sijthoff Cultuur staat voor culturele, onderscheidende activiteiten, 
met name op de vrijdagavond en in het weekend. Zie hiervoor 
www.sijthoff-leiden.nl/agenda. Op andere momenten in de week 
bent u welkom in de lunchroom of het restaurant van onze samen-
werkingspartners.

Hof van Sijthoff - biologische lunchroom
Openingstijden, dagelijks 10.00 -15.00 uur m.u.v. zondag

leo kannerschool in sijthoff - dinsdagavond
I.v.m. de coronamaatregelen start het restaurant van de  
Leo Kannerschool pas in 2021 www.sijthoff-leiden.nl

Het najaar van 2020 staat bij Sijthoff Cultuur in het teken van 
grenzen – materieel en spiritueel, op velerlei gebied. 

CORONA
Bij de uitvoering van het najaarsprogramma wordt rekening 
gehouden met de veiligheid i.v.m. het coronavirus, waaronder de 
1,5e meter. Hierdoor is het aantal plaatsen beperkt en is het pro-
gramma aangepast. Reserveren voor alle evenementen wordt sterk 
aanbevolen. Kijk voor de actuele stand van zaken en de program-
mering op onze website. 

EXPOSITIES
Openingstijden: ma. t/m za. 13.00 - 16.00 uur, tenzij er
    een andere activiteit in de zaal is 
      KIJK VOOR ACTUELE INFORMATIE OP  
    WWW.SIJTHOFF-LEIDEN.NL
toegang:   gratis

ontmoeting
Sijthoff Cultuur staat voor en drijft op ontmoetingen. Met dit uit-
gangspunt gaat journalist Maarten Baanders bij de opening van ex-
posities met de kunstenaar(s) in gesprek. Bij de met * gemarkeerde 
lezingen zal hij het gesprek tussen spreker en publiek leiden.

CULINAIR IN SIJTHOFF
11 EN 25 SEPTEMBER 
10 EN 23 OKTOBER
6 EN 21 NOVEMBER
Op deze data kunt u voorafgaand aan een 
film of concert aanschuiven bij een bio-
logisch drie gangen maaltijd. De films en 
concerten in deze folder zijn herkenbaar 
aan de cloche met C. 
Topkok Damaru Kalkman verrast met 
steeds weer andere gerechten: startend met 
soep en salade. Vlees, vis, vegetarisch en  
diverse bijzonder bereide groenten bij  
het hoofdgerecht gevolgd door verschil-
lende heerlijke toetjes. Aanmelden kan 
tot 2 dagen voor de betreffende avond. 

OPEN ZANG ZATERDAG
12 SEPTEMBER, 10 OKTOBER, 14 NOVEMBER, 12 DECEMBER
Badkamerzingen o.l.v. Maria Rosenmöller: van klassiek tot pop, 
jazz of zeemansliederen, canon of madrigaal, van Bach tot Beatles. 

26 SEPTEMBER, 24 OKTOBER, 28 NOVEMBER 
Badkamerzingen o.l.v. Robert Vuijk. Het repertoire is breed met 
een accent op de zingbare Top-2000 nummers en extra aandacht 
voor Nederlandstalige muziek en Franse chansons. 

TIJD: 10.00 – 11.00 UUR
en 12.00 - 13.00 uur  
entree: €7,50

Sijthoff Cultuur is een initiatief dat draait op 
inzet van vrijwilligers en zonder enige vorm 
van subsidie. U kunt ons steunen door het 
bezoeken van programma-onderdelen, als 
vrijwilliger en/of door een donatie te doen. 

NL37 TRIO 0212409778 t.n.v. 
Ontmoetingshuis Leiden

Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden 
(Sijthoff cultuur) heeft de culturele ANBI-status
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AANVANG: 18.00  UUR 
KOSTEN:  €17,50 
 incl. 1 drankje

C


