Limmoed
Amsterdam

Programma
8 november
9 - 18 uur

2015

Amsterdams Lyceum
Valeriusplein 15
laat je inspireren

de volgende stap op je Joodse weg
maak het mee

dit programma is van:

26 Chesjwan 5776

Limmoed Amsterdam

1

0634 963 548 / 0627 202 527
cindy marcus

hans ober

begaan
met
ruimte
ontwerp- en adviesbureau

het kan anders
Begaan met ruimte kan u helpen bij het optimaliseren
van uw woning of uw tuin. Wij herkennen mogelijkheden
waar u waarschijnlijk niet aan heeft gedacht en luisteren
aandachtig naar uw wensen.
Verwacht van ons een prettig, helder en overzichtelijk
werkproces. Wij houden van duidelijkheid en onderling
vert
vertrouwen.
Graag komen wij langs voor een vrijblijvend
gesprek.
Koester de ruimte om u heen.

www.begaanmetruimte.nl / bericht@begaanmetruimte.nl
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Welkom
Beste Limmoednik,
Hartelijk welkom op het grote Limmoedevene
ment van 2015 in Amsterdam. Je staat aan het
begin van een leerzame, praktische en ener
verende dag als volgende stap op jouw Joodse
weg. En of je nu orthodox, conservatief, libe
raal, of seculier bent, Limmoed is er voor ieder
een. Dit betekent ondermeer dat Limmoed strikt
kosjer is en dat we respect hebben voor elkaars
mening.
Het is voor alle vrijwilligers een uitdaging geweest om
weer een groots Limmoedevenement te organiseren. Om
te beginnen voor alle leden van het kernteam. Zonder
hun tomeloze inzet hadden we Limmoed Amsterdam niet
kunnen realiseren.
•

•

•

•

•

•

4

Voor het programmateam dat alles in het werk heeft
gesteld om een zeer gevarieerd en prachtig programma
voor jong en oud samen te stellen. Verderop in dit
programmaboek zul je zien dat er voor elk wat wils is
met een ruime keuze aan lezingen en workshops.
Voor het Jong Limmoedteam dat een interessant programma voor de kinderen van 6 - 12 jaar en jongeren
van 13 - 17 jaar heeft weten samen te stellen.
Voor het financiële team dat erin geslaagd is de toegangsprijs weer zo laag mogelijk heeft weten te houden, zodat iedereen aan Limmoed kan deelnemen. Dit is
mede te danken aan de bijdragen van subsidiegevers,
sponsors en deelnemers.
Voor het pr-team dat heeft gezorgd dat de website
up-to-date is, en de lay-out van de nieuwsbrieven, advertenties en dit mooie programmaboek heeft verzorgd.
Voor het logistieke team dat zich heeft ingezet door te
zorgen dat alle faciliteiten op de locatie aanwezig zijn,
de bewegwijzering in orde is, er tijdens de pauzes iets te
nasjen en te drinken is en dat je kunt genieten van een
heerlijke kosjere lunch.
Voor het team deelnemerscontact dat steeds paraat was
om de talrijke contacten met deelnemers en vrijwilligers
te onderhouden.

Limmoed Amsterdam

Natuurlijk bedanken wij ook de vele dagvrijwilligers. Hun
inzet bij onder andere de inschrijving van deelnemers, het
voorzien van de deelnemers van koffie- en thee op de uitgiftepunten en bij de inrichting van lokalen, is onmiskenbaar. Alleen met elkaar kunnen we Limmoed maken tot hét
evenement voor heel Joods Nederland.
Verder bedank ik graag:
• Alle sessiegevers voor hun inspirerende en boeiende
lezingen en workshops.
• Het team van het Amsterdams Lyceum voor hun gastvrijheid en hulp voor en tijdens ons evenement.
• De begeleiders van Jong Limmoed.
• Harmke Hienekamp voor de technische ondersteuning
bij het maken van het programmaboek.
• Ruud Uittenboogaard voor het fraaie drukwerk.
• Iedereen die op welke andere manier dan ook heeft
geholpen om Limmoed Amsterdam 2015 tot een succes
te maken.
Voor ons is het van belang om te weten hoe je Limmoed
Amsterdam 2015 hebt ervaren. We stellen het daarom zeer
op prijs als je het evaluatieformulier wilt invullen en retourneren dat je binnenkort krijgt toegestuurd.
Tot slot wens ik je namens het hele team een fantastische
dag en als jij tevreden kunt terugkijken, dan zijn wij dat zeker.
Louis Polack,
Voorzitter Limmoed Amsterdam 2015
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Limmoed Nederland
Welkom bij Limmoed 2015, het achtste jaar dat
Limmoed in de omgeving Amsterdam volledig
door vrijwilligers wordt georganiseerd. Het is
mooi om te zien dat het Limmoedconcept in
Nederland zo enthousiast wordt omarmd. In
2013 heeft Limmoed naast het evenement in
Amsterdam, voor het eerst ook een Limmoed
daarbuiten georganiseerd, in Amersfoort. Met
vorig jaar een Limmoed in Rotterdam en eerder
dit jaar in Tilburg. Zo doen we een tocht van pro
vincie naar provincie.
Vandaag is er weer een mooi programma waarbij je een keuze hebt uit meer dan tien verschillende sessies per sessieronde. Ik hoop dat je geïnspireerd raakt door sessies over
Joden in de Cariben, geheimen van de Tora, Israël en de
diaspora, Tora lezen volgens de Portugese traditie, Joodse
muziek en dans. Iedereen is welkom, ongeacht religieuze
achtergrond, leeftijd, of politieke voorkeur. Limmoed is er
voor iedereen die wil groeien op zijn of haar Joodse weg.
Limmoed is ruim 30 jaar geleden in Engeland opgezet.
Docenten die Joodse les gaven, op allerlei niveaus en in
verschillende vormen, besloten elkaar te onderwijzen. In de
loop van de jaren is dit initiatief uitgegroeid tot Limmoed
Conference, met 2.500 deelnemers die een week lang bij elkaar komen. Als deel van een wereldwijde ‘Limmoedfamilie’
hanteert Limmoed Nederland zeven gedeelde waarden en
principes. Het centrale principe ‘leren’ gaat over persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden. Leren verandert mensen, inspireert tot actie en opent nieuwe werelden.
Iedereen kan een leraar zijn, iedereen zou een leerling
moeten zijn. Limmoed streeft naar het creëren van een leeromgeving waarin mensen kunnen reflecteren en groeien.

Heb je ideeën hoe Limmoed de volgende keer nog interessanter, nog groter, nog inspirerender of nog leuker kan
worden? Laat ons dat dan weten. En nog beter, de beste
manier om jouw ideale Limmoed te creëren is door zelf actief deel te nemen in ons Limmoed-team. We zijn hard op
zoek naar extra vrijwilligers om Limmoed tot een succes
te maken, met nieuwe ideeën voor sessiegevers/sprekers,
relaties voor fundraising, het netwerk om onze hele Joodse doelgroep ruimer aan te spreken, ideeën hoe we onze
gastvrijheid voor de dag verder kunnen verbeteren, hoe we
de inwendige mens nog beter kunnen verzorgen, en alles
waar we nog niet aan hebben gedacht. Jouw mening telt
en we kunnen je hulp goed gebruiken. Voor tips en ideeën,
schiet een van onze vrijwilligers aan of stuur een e-mail
naar info@limmoed.nl.
Onze stichting, Limmoed Nederland, is ook op zoek naar
een aantal nieuwe bestuursleden. Draag je Limmoed een
warm hart toe, en heb je ervaring in andere besturen, óf wil
je die ervaring gaan opdoen, laat het ons dan ook weten via
bovenstaand e-mailadres.
Een groot compliment voor voorzitter Louis Polack en het
vrijwilligersteam die het afgelopen jaar hard hebben gewerkt om Limmoed 2015 tot een succesvolle en leerzame
dag te maken.
Ik wens je een leerzame en inspirerende dag toe.
Daniël Elzas,
Voorzitter Stichting Limmoed Nederland

Verbreed je horizon en bezoek ook eens een ander
Limmoedevenement, in Nederland of in het buitenland. Je
komt daar mensen tegen, ieder met een eigen beleving van
het Jodendom. Maar iedereen heeft de passie om verder
te komen op zijn of haar Joodse weg. En het maakt niet
uit of je jezelf identificeert als orthodox, masorti, liberaal, of
waar in het Joodse spectrum dan ook. Kijk voor de kalender van andere Limmoeds op www.limmudinternational.org/
calendar.
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Limmud International

Dear Friends,
It is with great pleasure that I am writing to you
to congratulate you on Limmoed 2015. I am de
lighted to see Limmud Netherlands, as one of
the very first Limmud groups to adopt the Lim
mud model in Europe outside of the UK, conti
nue to thrive twelve years on. I am sure the
event will build on the success of past years.
We look forward to hearing all about it.
2015 will represent the 35th year of Limmud’s existence and
its growth around the world has been astounding. Limmud’s
unique model of volunteer-led, cross-communal, multi-ge
nerational and transformational
Jewish experiences is now
truly global. There are now 80
Limmud groups in 41 countries
round the world, and in 2014
there were 62 Limmud events
run by 3,000 volunteers with
28,500 participants. These
events are all inspired and supported by Limmud International
and you can find out more at www.limmudinternational.org.
Limmud is now truly a global network and we encourage
you to attend Limmud events in other parts of the world if
you are able to.
Limmud seeks to take every individual who attends our
events one step further on their Jewish journey. Each individual will have a different Jewish journey yet I have no
doubt that given the excellent and diverse programme that
has been developed, Limmud Netherlands will achieve
this goal. I would like to extend my congratulations to the
wonderful team who have put so much effort into creating
Limmud this event and Limmud community and I wish you
every success.

“

Limmud
is now
truly
a
global
network

David Bilchitz
Chair Limmud International
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Limmoed in de wereld
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Praktische informatie
Badge
Bij je inschrijving krijg je een badge met je naam. Om veiligheidsredenen is het belangrijk en daarom verplicht om
je badge tijdens je hele verblijf op Limmoed zichtbaar te
dragen.
Gelijkwaardigheid is essentieel voor Limmoed. Op de
badges staan daarom alleen de voornaam en de achternaam van iedereen. Of je nu rabbijn, minister, timmerman of
student bent. Iedereen draagt persoonlijk bij aan Limmoed
door er te zijn en mee te doen. Daarom staan op de badges
ook geen aanspreektitels of namen van organisaties.

BHV
We hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft, maar er kan
een situatie zijn dat je toch een EHBO-medewerker nodig
hebt. Meld je dan bij de informatiebalie in de Aula. Bij een
eventueel veiligheids- of brandalarm, of bij andere calami
teiten fungeren de medewerkers van de school als (ontrui
mings)coördinator BHV. Voor ieders veiligheid is het in zo’n
situatie e
 ssentieel dat je hun aanwijzingen stipt opvolgt.

Hulp nodig?
In de Aula is een informatiebalie voor algemene vragen en
voor het afgeven of ophalen van gevonden voorwerpen.
Sessiegevers kunnen hier ook terecht met vragen. Heb je
tijdens Limmoed een vraag of heb je iets nodig, dan vind je
in het hele gebouw ook Limmoed vrijwilligers die je graag
helpen. De vrijwilligers zijn te herkennen aan een Limmoed
button met ‘Kan ik je helpen?’.

Toegankelijk voor mindervaliden
Het gebouw is drempelvrij. Er is een lift aanwezig en op de
derde etage is een invalidentoilet.

Gevonden voorwerpen
Controleer voordat je een klaslokaal verlaat, of je je spullen
bij je hebt. Gevonden voorwerpen kun je brengen en afhalen
bij de informatiebalie in de Aula.

Afgesloten ruimte voor bagage
Tijdens Limmoed is er een afgesloten ruimte waar je tassen of koffers in bewaring kunt geven. Vraag ernaar bij de
informatiebalie. Denk eraan om waardevolle spullen uit je
bagage te halen. Het afgeven van bagage gebeurt op eigen
risico.
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Rookbeleid
In het Amsterdams Lyceum mag niet worden gerookt, ook
niet in de toiletten. Op de binnenplaats is een rookruimte
(zie de plattegrond).

Ben je vrijwilliger?
In de Aula is een informatiebalie waar je je kunt aanmelden
als je vrijwilliger bent of wilt zijn om even mee te helpen.
Helpen kan bijvoorbeeld al door bij een van je sessies te
zorgen dat er geen ‘rommel’ in het lokaal achterblijft. Daar
is iedereen blij mee.

Eten en drinken
De lunchpauze is van 13.15-14.00 uur. Bij het lunchbuffet
krijg je een lunchpakket met belegde broodjes en fruit. De
lunch is verkrijgbaar in de Aula (zie de plattegrond). De hele
dag kun je koffie, thee, frisdrank en koekjes halen bij de
koffiepunten.

iedereen
draagt
bij

8 november 2015

Houd Limmoed schoon en milieuvriendelijk
We zijn de directie en medewerkers van het Amsterdams Lyceum zeer dankbaar dat we hun gebouw mogen
gebruiken. Laten we er daarom voor zorgen dat we de

lokalen weer achterlaten zoals we ze bij het begin van Limmoed hebben aangetroffen. Belangrijk is onder andere dat
iedereen meehelpt om eventuele ‘rommel’ aan het eind van
een sessie op te ruimen.
Hou er verder alsjeblieft rekening mee dat eten in een
lokaal niet is toegestaan. Je vindt in elk lokaal en op de
lunchlocaties prullenbakken waar je je etensresten kunt
weggooien. Er zijn ook bakken voor papierafval.
Omdat Limmoed open is voor alle Joden, is alles strikt
kosjer. Daarom gebruiken we plastic bekertjes voor de

koffie, thee en frisdrank. Die plastic bekertjes zorgen helaas
voor veel afval. We hebben daarvoor etiketten zodat je je
eigen beker kunt merken en hergebruiken.

Kom op tijd en blijf
Het is niet beleefd om te laat te komen voor een sessie en
het stoort de presentatie van de spreker. Als de sessie van
je eerste keuze vol is of al is begonnen, kijk dan of je naar
een andere sessie kunt gaan.

voor de verschillende manieren waarop mensen hun
Joods-zijn beleven.

Donaties
Tijdens Limmoed bieden we je een boeiend en veelzijdig
programma in een aansprekende locatie. Daarvoor en voor
de organisatie eromheen is veel geld nodig. Naast je bij
drage in de vorm van de toegangsprijs zijn we daarom heel
blij als je ons extra wilt helpen met een donatie. Dit kun je
doen met een gift in de Limmoed tsedakabus. Je kunt ook
een gift overmaken op rekening NL14INGB0005295677,
t.n.v. S
 tichting Limmoed Nederland te Rotterdam. Vermeld
bij de omschrijving ‘Donatie’.

Sjoek
Bezoek de sjoek (markt) in de Aula. Ga langs de unieke
collectie van Nederlands beste Judaica, Israël gerelateerde
items, kunst, boeken, informatie en veel meer. Er is nooit
een makkelijkere manier geweest om al je Joodse inkopen
op één plek en op dezelfde tijd te doen. Er is voor elk wat
wils. Bovendien zie je daar ook de stands van de door
Limmoed Amsterdam 2015 gesteunde goede doelen. De
sjoek is de hele dag geopend.

Foto’s en opnames tijdens sessies
Foto’s en video- of geluidsopnames maken is alleen mogelijk
met toestemming van de sessiegever(s) en iedereen die
gefotografeerd of opgenomen wordt. Laat verder alsjeblieft
je mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen voor
persoonlijk gebruik tijdens de sessies - stil - in je tas zitten.

Religieuze teksten
Als je religieuze teksten krijgt en deze niet wilt houden, gooi
ze dan niet weg, maar geef ze aan een van de vrijwilligers.
Uit respect is het namelijk een Joods gebruik om religieuze
teksten niet achteloos bij het afval te gooien, maar te
begraven (in een gniza). Ook fotokopieën van religieuze
teksten worden niet weggegooid.

Tefilla/gebed
Limmoed geeft iedereen die dat wil de mogelijkheid tot
gebed. Hiervoor kun je terecht in de stilteruimte op de begane grond (zie de plattegrond). Gebedsdiensten worden
niet georganiseerd, maar het staat iedere deelnemer vrij om
dit zelf te doen. Limmoed verwacht van iedereen respect
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Zo werkt Limmoed
Tijdens Limmoed verken je je eigen Joodse pad.
Wat vind jij belangrijk? Tora, muziek, Israël,
meditatie of iets anders? Op Limmoed stel je je
eigen programma samen.

Om een afgewogen keuze voor elke sessieronde te kunnen
maken, vind je in dit programmablad een beschrijving van
elke sessie en een biografie van alle sessiegevers.

Jong Limmoed
Na elke sessieronde heb je vijftien minuten de tijd om naar
een volgende sessie te gaan. Tussen ronde drie en vier is
een langere pauze voor de lunch. Houd er rekening mee
dat die op tijd beginnen. Per ronde kan je kiezen uit meer
dan tien verschillende sessies. Je kunt niet van tevoren inschrijven. Als de sessie van je eerste keuze vol zit, ga dan
zo snel mogelijk naar die van je tweede keuze. We zijn er
zeker van dat er telkens iets interessants voor je bij zit.
Kijk ook wat de laatste wijzigingen zijn. Misschien gaat een
sessie van je keuze niet door. Of misschien is er een sessie
toegevoegd waar je graag heen zou willen gaan.

Voor de kinderen van 6 t/m 12 en jongeren van 13 t/m 17
jaar is een speciaal programma van vier sessierondes met
allerlei activiteiten, verspreid over de hele dag.
De hele dag zullen er begeleiders zijn. Die zorgen er voor
dat het de kinderen en jongeren aan niets ontbreekt. Zij
stellen hen op hun gemak, doen spelletjes met ze in de
pauzes, helpen bij de workshops en zorgen ervoor dat ze
wat te eten en te drinken krijgen, En verder regelen zij alle
andere dingen die eventueel voorkomen.
We zullen de kinderen en jongeren een leuke dag bezorgen, zodat je zelf onbezorgd Limmoed kunt meemaken.

Onze adverteerders
Begaan met ruimte

2

Simonis & Buunk Kunsthandel

26

Vos kosher catering & events

38

Dialoog medeation praktijk

38

‘t Winkeltje Israel kadoshop

39

Meijers registermakelaars in assurantiën

39

Monster Meubel B.V.

42

Ambire coaching, training, therapie

42

Joods Studiecentrum Leiden

42

NIW

43

Canal Company

43

Crescas

47
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Mijn programma

Sessie
09.00 - 10.00 uur Inschrijving

10.00 - 10.55 uur Ronde

1

11.10 - 12.05 uur Ronde

2

12.20 - 13.15 uur Ronde

3

13.15 - 14.00 uur | Pauze en lunch

14.00 - 14.55 uur Ronde

4

15.10 - 16.05 uur Ronde

5

16.20 - 17.15 uur Ronde

6

17.30 - 18.00 uur | Afsluiting

26 Chesjwan 5776
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Sessies
Ronde
10.00 - 10.55 uur

1

Twee Joden: Jezus en Paulus
Ron geeft een kritische toelichting op de Joodse en
niet-Joodse inhoud van deze twee mannen, die zo’n
buitengewoon belangrijke invloed op de wereldgeschiede
nis hebben gehad en nog steeds hebben.
Ron van der Wieken | Lezing - 0.1

Tikoen olam door muziek
Waartoe richten we onze gebeden tegenwoordig? Wat is de
afgelopen eeuwen veranderd? Wat is nog niet volmaakt in
deze wereld en hoe kunnen we vanuit het Jodendom verschil maken? Welke functie kunnen muzikale expressie en
interactie daarbij vervullen? Rond deze vragen ga je met
Gilad aan de slag in een interactieve sessie. Voorkennis is
niet nodig.
Gilad Nezer | Workshop - 2.2

Joden nemen alle tijd
Ruben bespreekt in zijn lezing de Joodse betekenis van verleden, heden en toekomst. Hij hanteert daarbij de inzichten
van Rav Soloveitchik, spiritueel leider van de Modern Orthodox beweging. Wanneer we de relatie tussen verleden,
heden en toekomst begrijpen, kunnen we ook het centrale
belang van Israël begrijpen.
Ruben Vis | Lezing - 2.3

Joden in de Cariben
Julie-Marthe vertelt over de geschiedenis van de Joodse
gemeenschappen in voormalige Nederlandse koloniën in
West-Indië, met name in Suriname, Curaçao, Brazilië en
Nieuw-Amsterdam. Zij doet dit aan de hand van vele illustraties. Samen met de deelnemers zal zij een aantal foto’s
van voorwerpen nader bekijken en bespreken.
Julie-Marthe Cohen | Lezing - 2.5

Wat speelt vandaag de dag in de Israëlische
samenleving?
Met behulp van film, muziek en ander materiaal geeft
Michael je een kijkje in de hedendaagse Israëlische samenleving. Hij wordt daarbij geassisteerd door Tal Branitzky,
Sjlicha bij Nezter.
Michael Hess | Lezing - 2.6

Wat mankeert Noach?
Noach is door velen gezien als de eerste held in de Tora,
maar onze rabbijnen waren niet zo dol op hem. Waarom pleitte hij niet voor zijn generatie zoals Avraham verderop doet voor Sedom en Amora? Paul bespreekt enkele
midrasjiem over Noach en neemt daarna een kijkje bij
Christelijke theologen die zeggen dat het verhaal niet over
Noach of de zondvloed gaat, maar over God. Wie heeft ge
lijk? Volgens Paul geen van beide.
Paul Gabriner | Tekststudie - 2.7

Israël gisteren, vandaag en morgen
De geschiedenis en heroprichting van de Joodse staat Israël
staan centraal in de sessie van Harry. Daarbij besteedt hij
aandacht aan de houding van de geallieerden, de groei van
de Islam en het antisemitisme, de media en de d
 iaspora en
het werk van de Nederlandse stichting Lechaim.
Harry Nihom | Lezing - 3.1

verbinding
mogelijk maken
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Wat is jouw Anne Frank?
Anne’s verhaal is er een van velen. Ook nu hebben mensen
veel wat ze graag willen vertellen, wat het licht mag zien.
Begeleid door Yardeen vertellen de deelnemers er op
theatrale wijze iets van aan elkaar. En wie weet wordt de
kiem gelegd voor jouw verhaal.
Yardeen Roos | Workshop - 3.2

Handanalyse verklaart karakter en handelen
Lydia geeft inzicht in handanalyse, een eeuwenoude oos
terse wetenschap, die geïntegreerd is met moderne psychologische inzichten. De totale hand geeft informatie over
bewuste of onbewuste kwaliteiten, over krachtbronnen,
blokkades, overtuigingen, gedragspatronen en mogelijkheden. Het doel van handanalyse is om je bewust te ma
ken, zodat je bewuste keuzes kunt maken.
Lydia Waterreus | Lezing - 3.3

Door de lens van ...
Bestaat er zoiets als Joodse fotografie? En wat is dat dan?
Carla neemt je mee op een verkenning met veel mooi
beeldmateriaal. Aan het eind van de sessie mag je een foto
uitkiezen en vertellen waarom dat volgens jou een Joodse
foto is. Voorkennis is niet nodig.
Carla van Thijn | Workshop - 3.4

26 Chesjwan 5776
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Sessies
Ronde
11.10 - 12.05 uur

2

Geheimen van de Tora
Wim laat je de verborgen boodschappen in de Tora zien en
de fascinerende codes en voorspellingen.
Wim van Dijk | Lezing - 2.5

Bomen in Tanach, mythologie en kunst
Het belang van het Gouden Kalf
Chaim stelt de relatie van Israël met zijn God aan de orde,
en de vraag welke betekenis die vandaag nog heeft. Het
verhaal van het Gouden Kalf bevat op dit punt een actuele
kern, maar niet in ethische zin.
Chaim van Unen | Discussie - 0.1

Israëlisch volksdansen voor beginners
Angela leert je enkele langzame en snelle Israëlische
dansen in verschillende stijlen. De moeilijkheid van de
dansen en het leertempo zijn gericht op deelnemers met
weinig of geen volksdanservaring. Dansplezier staat voorop.
Angela Reutlinger | Dans - 2.1

Haal meer uit je synagogedienst
Een synagogedienst kan een feestje zijn. In deze praktische
sessie leert Nachshon je wat het succes van een geslaagde
dienst bepaalt en hoe je dit succes kunt behalen. Of je nu
zelf chazzan bent, of een regelmatige bezoeker of een toe
rist. Een kleurrijke sessie van een doorgewinterde chazzan.
Nachshon Rodrigues Pereira | Workshop - 2.2

Do orthodox Jews have more Obsessive
Compulsive Disorder
In this interactive presentation Dora will explore the relationship between orthodox Judaism and obsessive compulsive behaviours. She will analyse the research on their
overlap, and question whether the halachic Jewish lifestyle
promotes an underlying obsessive tendendcy.

Bomen worden vaak als allegorie gebruikt. De boom van
kennis van goed en kwaad of de levensboom zijn zelfs
eeuwenlang inspiratie geweest voor theologen, commentatoren en kunstenaars. Diklah bespreekt enkele echte en
denkbeeldige bomen, vooral vanuit hun inspirerende kracht
voor de kunst. Zij presenteert verder het kunstproject De
Sterrenboom, geïnspireerd door het gelijknamige Jiddische
gedicht.
Diklah Zohar | Lezing - 2.6

Technion: driver of Israeli high tech industry
Kobi will uncover the secret of one of the most innovative universities: Technion - Israel Institute of Technology,
a major source of innovation and brainpower that drives
the Israeli economy. He will present a short history of the
institute, Nobel Prize winners, cutting-edge technologies,
outstanding faculties and programs, international presence
and much more.
Kobi Kurtz | Lezing - 2.7

Leven tegen de achtergrond van traumatisch
verleden
Kan ‘man made disaster’ op een Joodse manier worden
gehanteerd? Deze vraag staat centraal in de lezing van
Fedia op basis van duizenden gesprekken met ernstig ge
traumatiseerden en hun naasten. Hij verbindt tijd, sociale
verhoudingen, psychologie en neurobiologie met (mystiek)
Jodendom. Dat alles in begrijpelijke taal.
Fedia Jacobs | Lezing - 3.1

Dora Wynchank | Discussie - 2.3
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Geschiedenis van de Joden in Suriname
Eddy’s verhaal begint met de verdrijving van de Joden uit
Hispagnola in de vijftiende en zestiende eeuw en hun uiteindelijke aankomst in Suriname via onder andere R
 ecife. Hij
vertelt over de Jewish Pirates of the Caribean, de slavernij
en de rol van de Joden en Joden savanne. En over de verschillende bevolkingsgroepen.
Eddy Robles | Lezing - 3.2

Gan Eden of Gilgoel: leven na de dood of
reïncarnatie
Ondanks de nadruk op olam haze (deze wereld), hadden
onze wijzen uiteenlopende ideeën over olam haba (de
komende wereld). Reïncarnatie is in Kabbala en Chassidisme algemeen geaccepteerd. Toch bidden we dat de ziel
van de overledene opgenomen wordt in tsror hachajiem’,
de bundel van eeuwig leven. Hannah bespreekt verschillende opvattingen over de weg van de ziel na de dood, en
hoe deze opvattingen ons kunnen helpen in ons leven nu.
Hannah Nathans | Lezing - 3.3

Richels, bobbels en gaten: het wonder van
Tyvek
Met gekleurde velletjes tyvek, een soort plastic, gaan we
manipuleren met de hitte van de strijkbout. Door diverse
bewerkingen, onder andere knippen, ontstaan mooie structuren. Het behandelde stukje kan later goed in een groter
werkstuk of bijvoorbeeld een boekomslag worden verwerkt.
Geschikt voor iedereen.
Saskia Weishut-Snapper | Workshop - 3.4

Een verhaal over het Jiddische lied
Het Jiddische lied is een gedicht over het dagelijkse leven
van een volk. Over liefde, werk, strijd en overleven. In haar
presentatie laat Carla verschillende beelden en fragmen
ten zien en neemt ze je al zingend mee naar de Jiddische
wereld. Daarna zingt ze met de deelnemers een aantal liedjes. Voorkennis is niet nodig, wel enthousiasme.
Carla da Silva | Lezing - 3.5
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En wat is dan midrasj?
Rabbijnen zeggen het zo makkelijk: “Het staat in de m
 idrasj.”
Maar wat is dat eigenlijk? Albert legt in deze sessie uit wat
midrasj is, waar je het vindt (ook in vertaling) en op welke
manier midrasj een model biedt voor een moderne, associatieve omgang met Tora. Tora die je wereld omvat.
Albert Ringer | Tekststudie - 2.5

Israël en de diaspora
Ambassadeur Haim Divon zal een beeld geven van de actuele situatie in Israël en van zijn werk als ambassadeur.
Verder zal hij onder andere ingaan op de vraag hoe wij
Israël kunnen steunen, gezien vanuit Israëlisch perspectief.
Haim Divon | Discussie - 0.1

Jewish contribution to and influence on
Argentinian tango
Tango originated in the slums of Buenos Aires in the 1880’s.
From the start Jews had a strong influence on the tango
dance as we know it today. Pieter will tell how. Learn who
introduced the bandoneon and experience a lesson in this
wonderful dance. Everybody is welcome.
Pieter Bruins | Dans - 2.1

Muziek in Joodse erediensten

Schilderswijk: living apart together
Itai vertelt over de geschiedenis van de Ostadewoningen
in hartje Schilderswijk, geïllustreerd met een aantal mediafragmenten. Met de Schilderswijk als metafoor, en aan de
hand van een aantal stellingen, volgt daarna een discussie
over maatschappelijke uitdagingen die in en buiten woonwijken spelen.
Itai Cohn | Discussie - 2.6

Café be’Ivriet
Café be’Ivriet biedt iedereen en op elk niveau de moge
lijkheid om een uurtje Ivriet met elkaar te kletsen over verschillende onderwerpen. Heb je ooit Ivriet geleerd en heb je
de basis onder de knie? Shirley verwelkomt je van harte in
haar gezellige sjmoes-café.
Shirley Ensel | Workshop - 2.7

Muziek maakt van oudsher deel uit van onze geschiedenis.
In Tenach vinden we vele verwijzingen naar instrumenten,
muziek en zang. Hoe is de ontwikkeling daarvan sinds de
tempeltijd gegaan? En hoe krijgt muziek vandaag de dag
gestalte in onze erediensten? Bram vertelt erover en laat
een aantal voorbeelden horen.

Economische zelfstandigheid door
ondernemerschap

Bram Lagendijk | Lezing - 2.2

Josette Dijkhuizen | Lezing - 3.1

Steen voor Steen: de opbouw van de
Joodse Gemeente Zeeland
Na de oorlog was van een bloeiende Joodse gemeenschap in Zeeland weinig overgebleven. De synagoge was
verwoest bij een granaatinslag in 1944. In de jaren tachtig
ontstond een initiatief om de synagoge te herbouwen. Hoe
deze herbouw leidde tot een nieuwe gemeenschap laat
Micha zien in een film die hij kort zal inleiden. Daarna is er
ruimte voor vragen.

In een interactieve sessie over ondernemerschap bespreekt
Josette wat je nodig hebt om succesvol te zijn en hoe het
kan worden ingezet voor economische zelfstandigheid en
empowerment.

participatie
diversiteit
respect

Micha de Vries | Film - 2.3
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Wat leert het Faith and service model ons
voor tikoen olam?
Op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade mocht
Chantal dit Amerikaanse model leren kennen en onderzoeken. Van grassroot initiatieven tot en met het Witte Huis.
Van Washington DC en New York tot Kalamazoo en Portland. Ze deelt graag haar ervaringen, nieuwe inzichten,
kansen en uitdagingen met de deelnemers. En gaat daarover in gesprek.
Chantal Suissa-Runne | Discussie - 3.2

Tikoen lev gaat vooraf aan tikoen olam
Aan de hand van de sessietitel bespreekt Daniel het begrip
tikoen olam en de vraag waarom inspanningen daarvoor
nog tot onvoldoende resultaat hebben geleid. Zou het daarbij toeval zijn dat Maimonides in zijn Misjné Tora, de hilchot
de’ot (regels voor persoonlijke ontwikkeling) vooraf laat
gaan aan andere thema’s?
Daniel Beaupain | Tekststudie - 3.3

Van modderpad naar iPad
Liepen onderwijzers ooit urenlang langs een modderpad,
tegenwoordig kan Joodse les beginnen met een mailtje:
“Lieve kinderen, zitten jullie klaar? Klik hier!” Wie de link
volgt, komt in het klasje van Jeled Online en doet actief
mee vanaf een notebook of iPad. Hoe bereik je kinderen
voor Joodse les, letterlijk en figuurlijk? Henny gaat op deze
vraag in, met een presentatie en discussie.
Henny van het Hoofd | Discussie - 3.4

Joodse parabels als sleutel tot Tenach
Na een algemene uitleg over parabels in de midrasj, ga
je samen met Lieve een aantal parabels lezen. Parabels
zijn korte verhalen die door de rabbijnen werden ingezet
om Tenachteksten te belichten en te verklaren. De parabels
zijn in Nederlandse vertaling. Kennis van Hebreeuws is niet
nodig.
Lieve Teugels | Lezing - 3.5
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Chassidische muziek in een notendop
Hans en Paul vertellen in een notendop de geschiedenis
van de chassidische muziek, geïllustreerd met een scala
aan voorbeelden op viool en piano. Een combinatie die garant staat voor een boeiend en veelzijdig programma.
Hans Schnabel en Paul Swaab | Muziek/Zang - 0.1

Israëlisch volksdansen voor gevorderden
Angela leert je enkele langzame en snelle Israëlische
dansen in verschillende stijlen. Het leertempo is gericht
op deelnemers met enige volksdanservaring. Dansplezier
staat voorop.
Angela Reutlinger | Dans - 2.1

Portugees-Joodse liederen zingen

Lichaamstaal
Wat vertelt het lichaam non-verbaal? Bloeme belicht dit
boeiende onderwerp en praat erover met de deelnemers
aan deze sessie.
Bloeme Evers-Emden | Discussie - 2.6

Mijn verhaal
De lezing van Philip Soesan is een reis door zijn persoonlijke geschiedenis. Vanuit persoonlijk perspectief vertelt hij
over de waanzin van de Jodenvervolging.
Philip Soesan | Lezing - 2.7

Mijn Joodse ik
Samen met Ido maak je een zelfportretje door in steekwoorden op te schrijven wat echt belangrijk voor je is in
het leven. De bedoeling is dat je die steekwoorden daarna
in een ‘identiteitscirkel’ plaatst en er iets bij tekent. Iedere
deelnemer kan daarna zijn of haar cirkel toelichten.
Ido Abram | Workshop - 3.1

Surinaamse Rug, Joodse Buik

In een energieke sessie zingt Nachshon met de deelnemers
een aantal van de meest karakteristieke Portugees-Joodse
liederen. Hij vertelt ook iets over de achtergronden van de
liederen. Voorkennis is niet vereist en fonetische teksten
zijn beschikbaar.

Wim verhaalt over de vervlechting van zijn Joodse en Surinaamse roots. Van de slavenjacht in Afrika tot de eerste vrije
Egger en van de Spaanse inquisitie tot de Joodse plantagehouders in Paramaribo. Van hoe hij naar Nederland kwam
op de verkeerde tijd en plaats. Van zijn ervaringen tijdens
de oorlog en zijn zoektocht daarna naar beruchte daders.

Nachshon Rodrigues Pereira | Workshop - 2.2

Wim Egger | Lezing - 3.2

Mijn voorouders waren vluchtelingen
uit Syrië

Familieverhalen in Open Joodse Huizen

De Tora begint met de verdrijving van de eerste mens uit het
Paradijs. De Aartsvaderverhalen met Avrahams vertrek uit
Padam-Aram, het huidige Syrië. In Tenach en in de Kabbala
is diaspora een centraal thema. Niets in deze wereld is op
de plaats waar het hoort en zelfs het Goddelijke Licht is
verstrooid. Lees samen met Albert teksten uit onze traditie
en praat over wat het is om vluchteling te zijn.

Tijdens Open Joodse Huizen vertellen familieleden, nazaten, historici en huidige bewoners verhalen over het
vroegere Joodse leven in woonhuizen, winkels en synagoges. In 2015 deden ruim 200 vertellers mee in dertien
steden. Luister naar Denise en wissel ervaringen uit. Wil je
meedoen met je eigen familieverhaal? Graag.
Denise Citroen | Discussie - 3.3

Albert Ringer | Discussie - 2.5
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Wat vertel je over Jodendom en Israël
anno nu?
Het beeld dat ‘men’ heeft over het Nederlandse Jodendom
en Israël anno nu, is helaas maar al te vaak gebaseerd op
halve informatie. Zo ook over bijvoorbeeld anti-semitisme
en de rol van de VN. Maar wat vertel je, als daarom wordt
gevraagd? Welke boodschap wil je geven en met welke feiten staaf je die het beste? In zijn presentatie deelt Robert
zijn manier om in gesprekken een genuanceerder beeld te
geven.
Robert Herbschleb | Lezing - 3.4

Verzoenkaart maken
Bij het maken van haar beeld Verzoendeksel, gebaseerd
op de beschrijving in de Tora van de Ark van het Verbond,
stelde Ida zich de vraag: wat ís verzoenen? En wat wil ík
verzoenen? Met die vragen kun je in deze workshop een
verzoenkaart maken met een collage die uitbeeldt wat je
wilt verzoenen.
Ida Kleiterp | Workshop - 3.5
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Jiddisch zingen met Di Sheyne Sisters

Het gelijk van de staat Israël
Wim geeft zijn visie op het volgens hem aantoonbare gelijk
van Israël en het ongelijk van zijn vijanden, gevolgd door
een discussie met de deelnemers aan de sessie.
Wim van Dijk | Discussie - 2.5

Joodse coaching

In een gezellige sfeer presenteren Di Sheyne Sisters een
Jiddisch programma waarin ze met de deelnemers een
aantal liedjes zingen of die aanleren. Ervaring met noten
lezen of zangervaring is niet nodig. Iedereen die zin heeft
om te zingen is van harte welkom.

Het Hebreeuwse woord merkawa staat
mystiek voor de studie van de goddelijke
in de schepping. De studie van merkawa
Joodse coaching. Jacob licht in zijn lezing
coaching inhoudt en hoe het verschilt van
van coaching.

Di Sheyne Sisters | Muziek/Zang - 0.1

Jacob Ben-Chaim | Lezing - 2.6

Joods Mizrachi buikdansen met Yonina

Conserving Israel

Buikdansen is fantastisch voor lichaamsbeweging, conditie en ontspanning. Yonina maakt deze fascinerende dansvorm toegankelijk voor iedereen. In korte tijd leer je mooie
passen die je durf en dansvaardigheid vergroten. De sessie
is met drumbegeleiding van Shira.

Israel’s nature is as diverse as that of the rainforest. With
the help of video Amir will show and explore in this session
the challenges facing conservationists in one of the densest
and toughest areas of the world.

Yonina | Dans - 2.1

Kabbalah: Questions en Bonding
Sid will present an interactive workshop of kabbalah, me
ditation, prayer and song. The session will be in English and
Dutch.
Sid Bachrach | Workshop - 2.2

Documentaireserie Nesj Nasj
We zijn te gast bij families die in Nederland wonen, maar
hun wortels elders in de wereld hebben. Die vanuit Hongarije, Polen, Duitsland, Israël, Marokko, Zwitserland en
Indonesië naar Nederland zijn gekomen en hun weg hebben gevonden in de Nederlandse samenleving. Het Joodse
gevoel wordt verteld met gerechten, muziek, foto’s en ver
halen, overgeleverd van generatie op generatie. Let op! De
serie wordt aaneensluitend in ronde 5 en 6 vertoond.

in de Joodse
eigenschappen
is de bron van
toe wat Joodse
andere vormen

Amir Balaban | Lezing - 2.7

De kracht van de jeugd
Geïllustreerd met voorbeelden van jeugdige helden kijken
David en Noa met de deelnemers naar wat de jeugd in
Israël heeft weten te bereiken.
Noah Fuks en David Klein | Discussie - 3.1

Mo en Moos: vriendschap en leiderschap
in Mokum
Wat bindt Joodse en Islamitische young professionals?
Wat hebben ze geleerd? Wat zijn de gevoeligheden en
pijnpunten? En hoe zien zij de Joods-Islamitische samen
werking in de toekomst, ook in het licht van de huidige
ontwikkelingen. Vragen waarover Chantal met de deelnemers in gesprek gaat.
Chantal Suissa-Runne | Discussie - 3.2

Lex Ootjers | Film - 2.3
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Euthanasie: ja of nee?
De sessie zal de vorm van een debat hebben. Na een
korte inleiding laat Leopold de deelnemers met elkaar

discussiëren over euthanasie. Want de Nederlandse wet
maakt euthanasie mogelijk. Maar de Joodse wet staat het
toepassen van euthanasie niet toe.
Leopold Hertzberger | Discussie - 3.3

Vervolging van Sinti en Roma
Zoni geeft een overzicht van de geschiedenis van Sinti en
Roma. Hij besteedt speciale aandacht aan hun vervolging
door de eeuwen heen in Nederland en Europa. En aan de
vervolging en moord op 500.000 Sinti en Roma tijdens de
naziperiode, die op dezelfde raciale gronden plaatsvond als
de Jodenvervolging.
Zoni Weisz | Lezing - 3.4

Bataafse tijd: een roerige periode in
Joods Amsterdam
De idealen van de Franse Revolutie leidden uiteindelijk tot
gelijkstelling van de Joden in ons land. Maar dit ging gepaard met soms heftige strijd tussen voor- en tegenstanders. De voormalige sjoel van de Neie Kille in de Rapenburgerstraat is een getuige uit die tijd. Fred vertelt je er alles
over.
Fred Sprenger | Lezing - 3.5

je
Joodse
horizon
verbreden
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The Limmoed Wave
Join Sharon in a dancing workshop with five rhythms and
filled with lots of Israeli and Jewish music.
Sharon Welsh | Dans - 2.1

Tora lezen volgens de Portugees-Joodse
traditie
Portugese Joden zijn altijd goed geweest in het conser
veren van hun prachtige eeuwenoude tradities. In deze interactieve sessie leert Nachshon je op Portugees-Joodse
wijze Torateksten te lezen. Hij zal ook aandacht besteden
aan het mysterieuze systeem van de ‘toontekens’. Fone
tische teksten zijn beschikbaar.
Nachshon Rodrigues Pereira | Workshop - 2.2

Documentaireserie Nesj Nasj
We zijn te gast bij families die in Nederland wonen, maar
hun wortels elders in de wereld hebben. Die vanuit Hongarije, Polen, Duitsland, Israël, Marokko, Zwitserland en
Indonesië naar Nederland zijn gekomen en hun weg hebben gevonden in de Nederlandse samenleving. Het Joodse
gevoel wordt verteld met gerechten, muziek, foto’s en ver
halen, overgeleverd van generatie op generatie. Let op! De
serie wordt aaneensluitend in ronde 5 en 6 vertoond.
Lex Ootjers | Film - 2.3

Meditatief tekenen voor volwassenen
Samen met Marguerite maak je een abstracte tekening
met als thema Chanoeka volgens de Zentangle methode.
Zentangle is een Amerikaanse pentekenmethode die me
ditatief werkt en waarbij patronen ontstaan met grafische
kunstwerkjes als resultaat. Tekenervaring is niet nodig.
Iedereen kan meedoen.

Numeroscoop maken en duiden
Hoe maak je een numeroscoop en welke inzichten geeft de
numerologie van de geboortedatum in talenten, schaduw
zijden en mogelijkheden die op ons pad liggen? Lydia laat
het zien gebruik makend van Pythagoras als de grondlegger en Jung als verbinder met de westerse psychologie. En
van de taal van de planetensymboliek en inzichten uit de
Kabbala.
Lydia Waterreus | Lezing - 2.6

Geen rechten zonder conflicten
Mensenrechten zijn gebaseerd op menselijke waardigheid
die iedereen toekomt, ongeacht ras, geloof, geslacht, seksuele voorkeur, beperkingen of andere verschillen. Vanzelfsprekend zijn ze nooit en soms botst iemands recht met
dat van een ander. Mag je bijvoorbeeld om religieuze redenen weigeren iemand van het andere geslacht een hand
te geven? Hoe gaan we daar mee om? Vragen waarover
Jenny het gesprek aangaat.
Jenny Goldschmidt | Discussie - 2.7

Van hart naar pen: creatief schrijven
als bevrijding
Een verhaal heeft altijd een begin, midden en eind. Met
toelichting van Sheila schrijf je voor elk van deze onderde
len iets op en vormt zo je eigen verhaal. Dat kan in het Ne
derlands of het Engels. Als je wilt, kun je je verhaal daarna
voorlezen en met de andere deelnemers bespreken.
Sheila Gogol | Workshop - 3.1

Maar dat heeft toch niets met de Islam
te maken?
Als het gaat om het veroordelen van terrorisme spreken
vele niet-moslims voor de Islam. Maar wat zeggen de Isla
mitische bronnen en geleerden eigenlijk zelf hierover? Moet
je iemand die Mohammed beledigt doden? Is de oorlog tegen ongelovigen verboden of juist voorgeschreven? Hoe
vreedzaam is de Islam eigenlijk? Vragen die centraal staan
in de lezing van David.
David Suurland | Lezing - 3.2

Marguerite Samama | Workshop - 2.5
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Fair Trade: een moderne Joodse uitvinding?
Thema’s als duurzaamheid, dierenwelzijn en Fair Trade zijn
populair. Zelfs grote supermarkten profileren zich ermee.
Maar ze zijn niet nieuw. Al in de Tora en latere rabbijnse
bronnen wordt over deze ethische principes gesproken.
Aan de hand van deze teksten gaat Clary de discussie aan
over wat dit betekent voor ons dagelijks handelen.
Clary Rooda | Discussie - 3.3

Ontwikkeling in Afrika met Israëlische
innovatie
Erwin licht toe hoe Israëlische landbouwtechnieken en innoverende methoden bijdragen aan ontwikkelingsprojecten
in Afrika. In samenwerking met de plaatselijke bevolking en
met financiering uit eigen bronnen of internationale fondsen
wordt zo gewerkt aan tikoen olam.
Erwin Brugmans | Lezing - 3.4

Kabbala en Hebreeuwse taalmystiek
Na een korte inleiding in de kabbala en Hebreeuwse taal
mystiek behandelt Karin filosofische thema’s aan de hand
van kunst. Deze thema’s worden belicht via gematria. Gematria is een kabbalistische interpretatiemethode waarbij de
getalswaarde van woorden een centrale rol speelt. Tijdens
de sessie wordt de opvallende samenhang tussen woorden
en hun wonderlijke overeenkomsten belicht. Voorkennis is
niet vereist.
Karin Daalderop | Lezing - 3.5

je eigen
programma
samenstellen
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Programmaoverzicht
Ochtendsessies
Zaal
0.1

Ronde 1 | 10.00 - 10.55 uur
Twee Joden: Jezus en Paulus
Ron van der Wieken

2.1

Ronde 2 | 11.10 - 12.05 uur

Ronde 3 | 12.20 - 13.15 uur

Het belang van het Gouden Kalf
Chaim van Unen

Israël en de diaspora
Haim Divon

Israëlisch volksdansen
voor beginners
Angela Reutlinger

Jewish contribution to and
influence on Argentinian tango
Pieter Bruins

2.2

Tikoen olam door muziek
Gilad Nezer

Haal meer uit je synagogedienst
Nachshon Rodrigues Pereira

Muziek in Joodse erediensten
Bram Lagendijk

2.3

Joden nemen alle tijd
Ruben Vis

Do orthodox Jews have more
Obsessive Compulsive Disorder
Dora Wynchank

Steen voor steen: de opbouw van
de Joodse Gemeente Zeeland
Micha de Vries

2.5

Joden in de Cariben
Julie-Marthe Cohen

Geheimen van de Tora
Wim van Dijk

En wat is dan midrasj?
Albert Ringer

2.6

Wat speelt vandaag de dag in de
Israëlische samenleving?
Michael Hess

Bomen in Tanach, mythologie
en kunst
Diklah Zohar

Schilderswijk: living apart together
Itai Cohn

2.7

Wat mankeert Noach?
Paul Gabriner

Technion: driver of Israeli
high tech industry
Kobi Kurtz

Café be’Ivriet
Shirley Ensel

3.1

Israël gisteren, vandaag en morgen
Harry Nihom

Leven tegen de achtergrond van
traumatisch verleden
Fedia Jacobs

Economische zelfstandigheid
door ondernemerschap
Josette Dijkhuizen

3.2

Wat is jouw Anne Frank?
Yardeen Roos

Geschiedenis van de Joden
in Suriname
Eddy Robles

Wat leert het Faith and service
model ons voor tikoen olam
Chantal Suissa-Runne

3.3

Handanalyse verklaart karakter
en handelen
Lydia Waterreus

Gan Eden of Gilgoel: leven na de
dood of reïncarnatie
Hannah Nathans

Tikoen lev gaat vooraf aan
tikoen olam
Daniel Beaupain

3.4

Door de lens van ...
Carla van Thijn

Richels, bobbels en gaten:
het wonder van Tyvek
Saskia Weishut-Snapper

Van modderpad naar iPad
Henny van het Hoofd

Een verhaal over het Jiddische lied
Carla da Silva

Joodse parabels als sleutel tot
Tenach
Lieve Teugels

3.5
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Middagsessies
Ronde 4 | 14.00 - 14.55 uur

Ronde 5 | 15.10 - 16.05 uur

Ronde 6 | 16.20 - 17.15 uur

Zaal

Chassidische muziek
in een notendop
Hans Schnabel en Paul Swaab

Jiddisch zingen met
Di Sheyne Sisters
Di Sheyne Sisters

Israëlisch volksdansen
voor gevorderden
Angela Reutlinger

Joods Mizrachi buikdansen
met Yonina
Yonina

The Limmoed Wave
Sharon Welsh

2.1

Portugees-Joodse liederen zingen
Nachshon Rodrigues Pereira

Kabbalah: Questions en Bonding
Sid Bachrach

Tora lezen volgens de
Portugees-Joodse traditie
Nachshon Rodrigues Pereira

2.2

Documentaireserie Nesj Nasj
Lex Ootjers

Documentaireserie Nesj Nasj
Lex Ootjers

2.3

Mijn voorouders waren
vluchtelingen uit Syrië
Albert Ringer

Het gelijk van de staat Israël
Wim van Dijk

Meditatief tekenen
voor volwassenen
Marguerite Samama

2.5

Lichaamstaal
Bloeme Evers-Emden

Joodse coaching
Jacob Ben-Chaim

Numeroscoop maken en duiden
Lydia Waterreus

2.6

Mijn verhaal
Philip Soesan

Conserving Israel
Amir Balaban

Geen rechten zonder conflicten
Jenny Goldschmidt

2.7

Mijn Joodse ik
Ido Abram

De kracht van de jeugd
Noah Fuks en David Klein

Van hart naar pen: creatief schrijven
als bevrijding
Sheila Gogol

3.1

Surinaamse Rug, Joodse Buik
Wim Egger

Mo en Moos: vriendschap
en leiderschap in Mokum
Chantal Suissa-Runne

Maar dat heeft toch niets met
de Islam te maken?
David Suurland

3.2

Familieverhalen in
Open Joodse Huizen
Denise Citroen

Euthanasie: ja of nee?
Leopold Hertzberger

Fair Trade: een moderne
Joodse uitvinding?
Clary Rooda

3.3

Wat vertel je over Jodendom
en Israël anno nu?
Robert Herbschleb

Vervolging van Sinti en Roma
Zoni Weisz

Ontwikkeling in Afrika met
Israëlische innovatie
Erwin Brugmans

3.4

Verzoenkaart maken
Ida Kleiterp

Bataafse tijd: een roerige periode
in Joods Amsterdam
Fred Sprenger

Kabbala en Hebreeuwse taalmystiek
Karin Daalderop

3.5
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'Isaac’ Lazarus Israels

Amsterdam 1865-1934 Den Haag

Zelfportret met model in
atelier, doek 86,3 x 50,3 cm,
gesigneerd en te dateren ca.
1919
Herkomst: rechtstreeks van de
kunstenaar verworven door
Alvarez Corea, Parijs, in 1920;
Carlos Bijl Stichting.
Lit.: A. Wagner, Isaac Israels,
Kortenhoef 1994, afb. in kleur
pag. 25; tent.cat. Haarlem,
Frans Hals Museum/De Hallen, Vereeuwigd 1913-2013.
Nederlandse portretkunst in het
voetspoor van Frans Hals, 2013,
afb. in kleur pag. 74.
Tent.: Kortenhoef, Stichting
Kunst aan de Dijk, Isaac Israels, 6-18 juni 1994; Haarlem,
Frans Hals Museum/De Hallen, Vereeuwigd 1913-2013.
Nederlandse portretkunst in het
voetspoor van Frans Hals,
8 juni-25 aug. 2013.
Eén van onze topstukken uit
onze rijk gevarieerde collectie.

www.simonis-buunk.nl
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Jong Limmoed
We gaan weer leuke en allerlei creatieve dingen doen. Het programma voor Jong Limmoed is op
de begane grond van het Amsterdams Lyceum. Van vijf over half elf tot kwart over één en van twee
tot vijf uur. Om kwart over één is er een heerlijke lunch. Tussendoor is er steeds een korte pauze
en ook iets lekkers.

Programma
De sessies voor kinderen van 6-12 jaar zijn in 0.2 en de sessies voor jongeren van 13-17 jaar in 0.3.

Ronde
10.35 - 11.45 uur

1

Maak je eigen tas | Erica da Costa Brown

6 - 12 jaar

Samen met Erica maak je een mooie tas die je vult met je eigen verhaal, tekening, of collage en wat je vandaag verder leert of maakt. Een mooie herinnering aan Limmoed 2015!

Israëlisch-Palestijns conflict | Noah Fuks en David Klein

13 - 17 jaar

Meditatief tekenen voor kinderen | Marguerite Samama

6 - 12 jaar

In een rollenspel onder leiding van Noah en David boots je met elkaar het conflict na en
praat je over wat je daarbij ervaart.

Ronde
11.45 - 13.15 uur

2

Je maakt een tekening over Chanoeka. Een hele bijzondere tekening met allerlei lijnen en
vormen. Heel leuk en spannend. Je hoeft niet al heel goed te kunnen tekenen. Marguerite
legt precies uit wat je moet doen.

Filming for teeners | Sharon Welsh

13 - 17 jaar

Together with Sharon you will create a film around a subject she will tell you all about during
this exciting session. You will be working in groups.

Lunchpauze

13.15 - 14.00 uur

Ronde
14.00 - 15.30 uur

3

Filming for children | Sharon Welsh

6 - 12 jaar

Together with Sharon you will create a film around a subject she will tell you all about during
this exciting session. You will be working in groups.

Meditatief tekenen voor teeners | Marguerite Samama

13 - 17 jaar

Je maakt een tekening over Chanoeka. Een hele bijzondere tekening met allerlei lijnen en
vormen. Heel leuk. Je hoeft niet al heel goed te kunnen tekenen. Marguerite legt precies
uit wat je moet doen.

Ronde
15.30 - 17.00 uur

4

Maak je eigen Chanoekaverhaal | Caroline Middag

6 - 12 jaar

We kennen allemaal het Chanoekaverhaal. Maar hoe zou jij het vertellen. Gebruik je hoofd,
je handen en je hart en maak je eigen verhaal.

Een keppel in de Cariben | Libni Beck

13 - 17 jaar

Libni laat de film Een keppel in de Cariben zien over het Joodse leven in Suriname en op
Curaçao en Aruba. Daarna ga je met hem Joods-Caribisch rappen.
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Tikoen olam
Tikoen Olam betekent letterlijk 'heel m
 aken
van de wereld'. We geven daarvoor aan
dacht aan een goed doel in de niet-Joodse
omgeving. Bij Limmoed Amsterdam 2015 is
dat vrouwelijk ondernemerschap.

Krachtvrouwen en Selling
Strength
Vrouwelijk ondernemerschap heeft de bijzondere interesse
van Josette Dijkhuizen. Als ondernemerscoach en programmamanager ondernemerschap trekt zij zich vooral het
wel en wee aan van vrouwen in minderbedeelde posities.
Daarvoor is zij een tweetal projecten gestart.
Krachtvrouwen
Het project Krachtvrouwen richt zich op vrouwen die door
huiselijk geweld terecht zijn gekomen in de opvang. Om in
de opvang terecht te komen heb je durf en doorzettingsvermogen nodig en dat zijn bij uitstek ondernemerscompetenties. Vanuit die gedachte en vanuit de overtuiging van de
kracht van vrouwen heeft Josette in 2013 het Krachtbedrijf
opgezet. Daarmee worden vrouwen uit de opvang gestimuleerd en ondersteund bij het starten van een eigen bedrijf.
Selling Strength
Selling Strength is een ondernemerschapsprogramma voor
vrouwelijke vluchtelingen die hun eigen bedrijf willen beginnen. Belangrijk hierbij is de vrouwen te ondersteunen om in
hun eigen inkomen te kunnen voorzien. Daardoor kunnen
zij zo snel mogelijk weer (financieel) onafhankelijk worden.
Daarmee helpt het project niet alleen de vrouwen en hun
gezinnen maar ook toekomstige generaties.
In het kader van dit project verkoopt Josette producten van
organisaties uit onder andere Afghanistan, Kenia en Pakis
tan. Deze producten zijn bij Limmoed ook verkrijgbaar op
de sjoek.
Josette geeft tijdens Limmoed een sessie waarin economi
sche zelfstandigheid en ondernemerschap centraal staan.

28

Limmoed Amsterdam

8 november 2015

Tsedaka
Tsedaka is de religieuze verplichting om
te 'geven aan behoeftigen'. Bij Limmoed
Amsterdam 2015 geven we daarvoor extra
aandacht aan The Society for the Protection
of Nature in Israel (SPNI).

The Society for the Protection
of Nature in Israel
Photo by Moshe Shtauber

SPNI’s Environmental Protection Department works with
government authorities and various organizations through
a variety of channels on the local and national levels. Urban planners work with municipalities to promote sustainable solutions. Our Mammal Department and the Israel
Ornithological Center work to protect the variety of animal
and bird species living in Israel, effecting global biodiversity. Together, these efforts create balance in future development and secure our environment.
SPNI’s Education Department engages Israeli youth
in schools, summer camps, training programs and youth
groups, teaching them about the variety of wildlife, the natural habitats and unique ecosystems in Israel, creating a lifelong bond with natural Israel. Our education programs affect
the lives of thousands of Israeli children each year, fostering
leaders for tomorrow who are connected and dedicated to
their homeland and its precious natural legacy.

Photo by Tomer Razabi

SPNI’s Tourism Department offers eco-tourism experien
ces throughout the country. SPNI brings together communities, blazed and maintains over 14,000 km (9,000 miles)
of trails including the 1,009 km (627 miles) Israel National
Trail and provides guided tours to hikers, birders and nature
lovers throughout Israel for residents and eco-tourists alike.
By creating a love for Israel’s nature we unite to protect and
preserve this Holy Land for generations to come.
Amir Balaban will give a presentation on the challenges of
nature conservation in Israel.
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Sessiegevers
Op deze bladzijden stellen we in alfabetische
volgorde alle sessiegevers aan je voor. Maak
kennis met rabbijnen, kunstenaars, e
xperts,
zangers, wetenschappers, h
 obbyisten, musici
en vertellers. Laat je inspireren.

Ido Abram
Ido Abram (1940) was wiskundeleraar, onderwijsonderzoeker en educatief adviseur. Van 1990 tot en met 1997 was hij
bijzonder hoogleraar Sjoa educatie aan de Universiteit van
Amsterdam. Sinds 1996 is hij directeur van Stichting Leren.
Drie thema’s hebben zijn speciale belangstelling: (Joodse)
identiteit, opvoeding na Auschwitz en (intercultureel) leren.
Mijn Joodse ik
Ronde 4 | 3.1

Sid Bachrach
Sid Bachrach is author of So Sweet as Honey-Aleph Bet
Meditations. He is a graduate of the University of Chicago
in The Humanities and taught at Jerusalem’s Experimental
High School. Sid is one of the founders of the Peace, Cultural and Ecological Center The Weyst in the Netherlands.
Furthermore he is part time teacher at Eindhoven’s International School.
Kabbalah: Questions en Bonding
Ronde 5 | 2.2

Amir Balaban
Amir Balaban is Director of Urban Nature for the Society
for the Protection of Nature in Israel. This organization is
Israel’s largest environmental NGO. Amir also hosts a nature feature on Israeli primetime television and is a talented
artist, photographer, videographer and guide.
Conserving Israel
Ronde 5 | 2.7

Daniel Beaupain
Daniel Beaupain is werkzaam geweest op het gebied van
organisatie-advies en interim management. Bij het laatste
kwamen zijn focus op de individuele mens en zijn voorliefde
voor een eclectische aanpak beter tot hun recht. Hij heeft
zichzelf verder weten te ontplooien via onder andere Tai-chi
en wijsheden uit de Soefi en Mussar-traditie.
Tikoen lev gaat vooraf aan tikoen olam
Ronde 3 | 3.3

Libni Beck
Libni Beck is een Joodse rapper met een Surinaamse achtergrond.
Een keppel in de Cariben
Ronde 4 Jong Limmoed | 0.3

Jacob Ben-Chaim
Jacob Ben-Chaim is geboren in Israël. In 1983 kwam hij
naar Nederland. Naast zijn werk als commercieel directeur
studeerde hij kabbala. Hij geeft lezingen en cursussen over
verschillende onderwerpen die te maken hebben met de
Joodse mystiek en geschiedenis.
Joodse coaching
Ronde 5 | 2.6

Erwin Brugmans
Erwin Brugmans is een Joodse man met wortels in Australië
en vooral Amsterdam, waar al zijn familie geboren is. Sjoel
West is zijn basis. Hij heeft gewerkt als ambulant psychiatrisch verpleegkundige. In vele landen heeft hij genoten van
alle culturen en de natuur. Erwin zet zich in voor diverse
ontwikkelingsprojecten in Afrika samen met de plaatselijke
Israëlische ambassade.
Ontwikkeling in Afrika met Israëlische innovatie
Ronde 6 | 3.4

iedereen kan
leraar zijn
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Pieter Bruins
Pieter Bruins lives in Amsterdam. After highschool he started studying as a musician and later on completed his master degree in Pharmaceutical Sciences. Tango has been
one of his passionate hobbies since his college days.
Jewish contribution to and influence on
Argentinian tango
Ronde 3 | 2.1

Denise Citroen
Denise Citroen nam in 2012 het initiatief voor Open Joodse Huizen, samen met het JHM. Dit voorjaar verscheen
onder haar redactie Joodse Huizen: verhalen van vroegere
bewoners. Zij is auteur van Eén verhaal uit duizenden:
kleinkinderen over de erfenis van de Shoah. Als coördinator
van de Shoah Foundation legde zij ruim 1000 verhalen van
survivors van de Shoah vast.
Familieverhalen in Open Joodse Huizen
Ronde 4 | 3.3

Julie-Marthe Cohen
Julie-Marthe Cohen is conservator cultuurgeschiedenis
in het Joods Historisch Museum. Zij was de samensteller
van de tentoonstelling Joden in de Cariben over vier eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao, die dit voorjaar te zien was in het JHM. Bij de tentoonstelling is een
gelijknamige rijk geïllustreerde artikelenbundel verschenen
onder haar redactie.
Joden in de Cariben
Ronde 1 | 2.5

Itai Cohn
Itai Cohn is beeldend kunstenaar en therapeut. Sinds vorig
jaar is hij betrokken bij het maatschappelijke debat over de
Schilderswijk. Hij is uitdrager van het positieve geluid over
die paar vierkante kilometer waar meer dan 120 nationali
teiten in relatieve harmonie naast elkaar leven. Een fragiele
harmonie, die daarom juist gekoesterd moet worden.
Schilderswijk: living apart together
Ronde 3 | 2.6
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Erica da Costa Brown
Erica da Costa Brown is een kunstenares uit Lissabon. Zij
heeft gestudeerd aan de Rietveld Academie.
Maak je eigen tas
Ronde 1 Jong Limmoed | 0.2

Karin Daalderop
Karin Daalderop studeerde filosofie in Groningen en Hebreeuws in Amsterdam. Zij heeft jarenlang lesgegeven.
Naast haar werk als freelance journaliste geeft zij vooral
lezingen en cursussen op het snijvlak van Joodse mystiek en filosofie, vooral Hebreeuwse taalmystiek. Hiervoor
maakt zij gebruik van gematria om thema’s in het leven van
de mens te duiden en te ontrafelen.
Kabbala en Hebreeuwse taalmystiek
Ronde 6 | 3.5

Di Sheyne Sisters
Di Sheyne Sisters zijn twee vrolijke zangeressen met
gevoel voor show. Yvet Anna (zang) en Carla da Silva (zang
en accordeon) zijn ervaren podiumartiesten. Zij vertolken
mooie, gezellige en veelal bekende Jiddische nummers,
waaronder Amerikaans-Jiddische theatersongs.
Jiddisch zingen met Di Sheyne Sisters
Ronde 5 | 0.1
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Wim van Dijk
Wim van Dijk is geboren in Rotterdam. Hij is historicus en
docent Jodendom.
Geheimen van de Tora
Ronde 2 | 2.5
Het gelijk van de staat Israël
Ronde 5 | 2.5

Josette Dijkhuizen
Josette Dijkhuizen is ondernemersadviseur. Ze combineert
de wetenschap met de praktijk van het ondernemerschap.
Dit leidde tot diverse boeken, zoals Het Ondernemersgen,
columns en presentaties. In 2013 was ze VN Vrouwenvertegenwoordiger en in datzelfde jaar heeft ze haar sociale
onderneming Krachtbedrijf opgericht om vrouwen uit de
opvang te begeleiden naar een eigen bedrijf.
Economische zelfstandigheid door ondernemerschap
Ronde 3 | 3.1

Haim Divon
Haim Divon (Jeruzalem, 1950) is sinds augustus 2011 de
Israëlische ambassadeur in Nederland. Hij vervulde diverse
diplomatieke posten voorafgaand aan zijn stationering in
Nederland, onder andere in Canada. Begin jaren negentig
was hij coördinator van Operatie Salomo, waarbij via luchtbruggen bijna 15.000 Ethiopische Joden naar Israël werden
gebracht.

Shirley Ensel
Shirley Ensel is geboren in Haifa. Zij heeft psychologie ge
studeerd aan de Universiteit van Haifa. In 2005 kwam ze
naar Nederland. In 2008 behaalde ze haar master Joodse
culturen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisatie is Joodse en Israëlische identiteit van Israëliërs buiten
Israël, met name van Israëliërs in Amsterdam. Shirley geeft
onder andere Ivrietles bij Crescas.
Café be’Ivriet
Ronde 3 | 2.7

Bloeme Evers-Emden

Israël en de diaspora
Ronde 3 | 0.1

Bloeme Evers-Emden is lid van de orthodoxe gemeente.
Zij probeert veranderingen voor vrouwen in het openbare
Joodse leven te bewerkstelligen. Ze streeft naar het harmoniemodel in de omgang met andere stromingen in het
Jodendom. Bloeme is docente in diverse onderwerpen bij
onder andere Crescas.

Wim Egger

Lichaamstaal
Ronde 4 | 2.6

Wim Egger (1935) is geboren in Amsterdam, een week na
aankomst van het gezin uit Suriname. Hij is zeven wanneer de bezetters zijn slaapkamer binnenvallen. Tijdens
het transport ontsnapt hij en duikt hij onder. Na de oorlog
krabbelt hij overeind en gaat hij studeren. Hij wordt jurist.
Hij gaat achter de daders aan. Zijn vader krijgt postuum de
Yad Vashem-onderscheiding en de eretitel ‘Rechtvaardige
onder de Volkeren’.
Surinaamse Rug, Joodse Buik
Ronde 4 | 3.2

32

Limmoed Amsterdam

Noah Fuks
Noah Fuks is sjliach van Haboniem/Netzer.
De kracht van de jeugd
Ronde 5 | 3.1
Israelisch-Palestijns conflict
Ronde 1 Jong Limmoed | 0.3
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Robert Herbschleb
Robert Herbschleb is ondernemer en heeft voor veel bedrij
ven verkoopkanalen in Europa opgezet. Hij spreekt zes
talen en is sinds 2006 buitenland rondleider bij Kamp Vught.
Robert geeft ook gastlessen over Israël en Jodendom op
MO- en HBO-scholen. Bij LJG Brabant is hij challebakker
en gabai in opleiding.
Wat vertel je over Jodendom en Israël anno nu?
Ronde 4 | 3.4

Leopold Hertzberger
Paul Gabriner
Paul Gabriner is geboren in Newark (V.S.). Van 1971-1975
was hij docent Engelse letterkunde aan de Hebrew University in Jeruzalem en van 1975-2005 aan de Universiteit van
Amsterdam. Sindsdien is hij onder andere docent Engelse
letterkunde en Toradocent bij de HOVO. Verder leidt hij
groepen over Jewish world literature in Amsterdam en Groningen.
Wat mankeert Noach?
Ronde 1 | 2.7

Sheila Gogol
Sheila Gogol is geboren in New York, haar ouders in Petach
Tikva en Alexandria en haar grootouders in de Oekraïne.
Ze groeide op in een seculier, communistisch gezin. Tegenwoordig is ze actief in de Liberaal Joodse Gemeente en
volgt ze soms lessen bij een orthodoxe rabbijn. Van alle
markten thuis dus.
Van hart naar pen: creatief schrijven als bevrijding
Ronde 6 | 3.1

Jenny Goldschmidt
Jenny Goldschmidt is emeritus hoogleraar Rechten van
de Mens en voormalig voorzitter van de Commissie gelijke
behandelingen. Zij is actief (geweest) in tal van (internationale) organisaties binnen en buiten de overheid op het
terrein van mensenrechten en diversiteit, met name voor
vrouwen en mensen met een beperking.

Leopold Hertzberger kreeg als neuroloog in een groot zie
kenhuis vaak vragen over euthanasie. Nu is hij scen-arts.
Scen staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De wet schrijft voor dat, alvorens euthanasie toe te
passen, een tweede mening moet worden gevraagd door
de arts die de euthanasie zal verrichten. Die tweede mening
wordt gegeven door een scen-arts.
Euthanasie: ja of nee?
Ronde 5 | 3.3

Michael Hess
Michael Hess is geboren en getogen in Nederland. Hij is
actief binnen Haboniem-Dror en de CIJO. Hij heeft Joodse
geschiedenis en politiek gestudeerd. Michael is sjliach van
de Jewish Agency en Haboniem-Dror in Nederland.
Wat speelt vandaag de dag in de Israëlische
samenleving?
Ronde 1 | 2.6

Henny van het Hoofd
Henny van het Hoofd is werkzaam bij de afdeling Onderwijs van het NIK. Ze ontwikkelde het i-Jeled leerplan voor
Joodse les en is coördinator van Jeled Online, e-learning
voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Daarnaast
werkt Henny aan een proefschrift over de geschiedenis van
Joods onderwijs in Nederland.
Van modderpad naar iPad
Ronde 3 | 3.4

Geen rechten zonder conflicten
Ronde 6 | 2.7
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Fedia Jacobs

Bram Lagendijk

Fedia Jacobs is psychiater en sedert 29 jaar verbonden
aan het Sinai Centrum. Hij is onder andere werkzaam in
de polikliniek voor volwassenen en ouderen en docent
psychotrauma. De doorwerkende betekenis van onderling
menselijk geweld heeft zijn speciale belangstelling. Hij is
auteur van het boek Pijnlijke Verrijking, rouw en herboren
relaties in de slagschaduw van oorlogsgeweld (2012).

Bram Lagendijk is chazzan bij de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam. Verder is hij actief als baäl koré en betrokken bij het Joods onderwijs, met name voor de bar en
bat mitswa-opleiding. Regelmatig geeft hij lezingen en cursussen, onder andere over zingen in sjoel en thuis.

Leven tegen de achtergrond van traumatisch verleden
Ronde 2 | 3.1

Caroline Middag
Caro Middag is docent NT2 (Nederlands als Tweede Taal)
en betrokken bij het Joods onderwijs.

David Klein
David Klein is sjliach van Haboniem/Netzer.
De kracht van de jeugd
Ronde 5 | 3.1
Israelisch-Palestijns conflict
Ronde 1 Jong Limmoed | 0.3

Ida Kleiterp
Ida Kleiterp is beeldhouwster. Zij studeerde onder andere
aan de Vrije Akademie in Den Haag en de Rijks Akademie
voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Haar beelden staan
in Nederland en een aantal andere Europese landen. Het
Joods Historisch Museum heeft een door haar gemaakte
verzoendoos van albast in bezit.
Verzoenkaart maken
Ronde 4 | 3.5

Kobi Kurtz
Kobi Kurtz is chairman of the Technion Society of the
Nether
lands. Following his engineering degree from the
Technion, he worked as an R&D manager in the Israeli high
tech industry. He started his own company involved in developing partnerships between the high tech industry and
academia in Israel and the Netherlands.
Technion: driver of Israeli high tech industry
Ronde 2 | 2.7
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Muziek in Joodse erediensten
Ronde 3 | 2.2
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Maak je eigen Chanoekaverhaal
Ronde 4 Jong Limmoed | 0.2

Hannah Nathans
Rabbijn Hannah Nathans leidt HaMakor, Centrum voor
Joodse Spiritualiteit. Zij is medeoprichter van Wesjachanti
betocham, een kleine chawoera, waar zij diensten leidt.
Hannah is fellow van PaRDeS en Joods spiritueel begeleider. Voorheen was zij rabbijn van Beit ha’Chidush. Momenteel werkt ze aan haar nieuwe boek Tikkun hanefesh, het
helen van de ziel.
Gan Eden of Gilgoel: leven na de dood of reïncarnatie
Ronde 2 | 3.3

Gilad Nezer
Gilad Nezer is een ‘cultureel ondernemer’. Sinds 2005 is
hij chazzan bij LJG Amsterdam. Verder is hij lid van het
wereldberoemde Nederlands kamerkoor, waar hij ook ver
antwoordelijk is voor het educatieve programma. Muziek
ziet Gilad als een belangrijk communicatiemiddel. Met
coaching en zijn stichting KeyNote tracht hij door muziek
mensen te verbinden en inzichten te geven.
Tikoen olam door muziek
Ronde 1 | 2.2
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Harry Nihom

Albert Ringer

Harry Nihom is geboren in Winterswijk. Tijdens de oorlog
was hij ondergedoken. Na zijn HBS-tijd en diensttijd in
Nederlands-Indië heeft hij gewerkt in de heren- en kinderconfectie. Van 1984-1989 was hij directeur van de NZB. In
1989 is hij op Alija gegaan. Harry is voorzitter geweest van
diverse organisaties. Hij is al vijftien jaar samensteller van
Harry’s Focus op Israël.

Albert Ringer vindt dat als je Joods bent, je eigenaar behoort te zijn van je eigen Jodendom. Met heel je hart en al
je mogelijkheden. Joods zijn heeft te maken met je gevoel
en ook met kennis. Albert is rabbijn van de Liberaal Joodse
gemeenten Rotterdam en Twente en Krijgsmachtrabbijn.

Israël gisteren, vandaag en morgen
Ronde 1 | 3.1

En wat is dan midrasj?
Ronde 3 | 2.5
Mijn voorouders waren vluchtelingen uit Syrië
Ronde 4 | 2.5

Lex Ootjers

Eddy Robles

In het werk van Lex Ootjers staan persoonlijke verhalen van
mensen centraal. Hij heeft de opleiding tot docent drama
en regie gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht. Met filmmaker David Blitz heeft hij voor de Joodse
Omroep de documentaires Van feest komt feest en de zesdelige serie Nesj Nasj gemaakt.

Eddy Robles is geboren in Paramaribo, Suriname. Na zijn
Bar Mitswa in Suriname is hij met zijn ouders verhuisd naar
Nederland. Zijn hobby is de geschiedenis van Suriname en
met name de rol van de Joden sinds 1639. Hij geeft regelmatig presentaties over de Joden in Suriname en de interactie met de andere bevolkingsgroepen.

Documentaireserie Nesj Nasj
Ronde 5 | 2.3
Documentaireserie Nesj Nasj
Ronde 6 | 2.3

Geschiedenis van de Joden in Suriname
Ronde 2 | 3.2

Angela Reutlinger
Angela Reutlinger is al 40 jaar bezig met volksdansen, met
een voorliefde voor Israëlische dansen. Regelmatig gaat zij
naar Israël en elk jaar volgt zij dansseminars, waar choreografen uit Israël de beste dansen van dat moment aanleren.
Angela brengt in haar lessen een veelzijdig dansprogramma met verschillende dansstijlen en tempo’s, in een kring
of in paren.
Israëlisch volksdansen voor beginners
Ronde 2 | 2.1
Israëlisch volksdansen voor gevorderden
Ronde 4 | 2.1

Nachshon Rodrigues Pereira
Nachshon Rodrigues Pereira zet zich met veel plezier in
voor de Joodse gemeenschap. Of het nu is als chazzan,
docent, bestuurder of als schrijver van Joodse musicals. Hij
gebruikt zijn ervaring en creativiteit om het Jodendom toegankelijker te maken. Hij is momenteel verbonden aan de
nieuwe synagoge Bendigamos.
Haal meer uit je synagogedienst
Ronde 2 | 2.2
Portugees-Joodse liederen zingen
Ronde 4 | 2.2
Tora lezen volgens de Portugees-Joodse traditie
Ronde 6 | 2.2

Clary Rooda
Clary Rooda studeerde tijdens haar opleiding tot rabbijn
twee jaar aan een jesjieve in Jeruzalem. Daar is zij gegrepen door Tora en Talmoed, bronnen die relevant blijven.
Graag geeft zij mensen een inkijkje in onze rijke tekstuele
traditie en gaat aan de hand daarvan de discussie aan over
actuele thema’s.
Fair Trade: een moderne Joodse uitvinding?
Ronde 6 | 3.3
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Yardeen Roos

Philip Soesan

Yardeen Roos is werkzaam als theateractrice. Momenteel
doet zij de productie van Anne. Zij verzorgt hiervoor ook
educatieve projecten. Verder werkt zij ook als regisseur.

Philip Soesan (1941) is geboren als kind van seculier Joodse ouders. Na een onderduikperiode in Amsterdam woonde
hij tot 1946 bij katholieke duikouders in Valkenburg en later,
als wees, bij een Joods pleeggezin in Zaandam. Sinds 2001
is Philip voorzitter van de Joodse Gemeente Breda. Hij is
actief op een breed terrein binnen Joods Nederland. Onder
andere geeft hij gastlessen op scholen in Brabant en Zeeland en lezingen voor volwassenen over Jodendom.

Wat is jouw Anne Frank?
Ronde 1 | 3.2

Marguerite Samama
Marguerite Samama studeerde Italiaans en tekstschrijven
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt als presentator voor Radio 4 en als vertaler, redacteur en tekstschrijver.
Sinds eind 2014 is zij actief als gecertificeerd Zentangle
docent.
Meditatief tekenen voor kinderen
Ronde 2 Jong Limmoed | 0.2
Meditatief tekenen voor teeners
Ronde 3 Jong Limmoed | 0.3
Meditatief tekenen voor volwassenen
Ronde 6 | 2.5

Hans Schnabel
Hans Schnabel heeft zich de afgelopen 25 jaar intensief
beziggehouden met Joodse Muziek in de ruimste zin van
het woord. Hij is begonnen in drie Joodse koren, o.a. het
LJG-koor en het Bet Ami-koor. Hans is oprichter en leider
van The Jewish Music band. Hij vormt bij optredens regelmatig een duo met Paul Swaab.
Chassidische muziek in een notendop
Ronde 4 | 0.1

Carla da Silva
Carla da Silva deelt al vele jaren haar fascinatie voor de
Jiddische cultuur met haar publiek. Als zangeres van het
Jiddische lied en in de vorm van lezingen en workshops. Zij
heeft hiervoor taal- en muziekcursussen gevolgd in Europa
en Amerika. Carla zingt onder andere bij de Groningse formatie Klezmer & Co.
Een verhaal over het Jiddische lied
Ronde 2 | 3.5

Mijn verhaal
Ronde 4 | 2.7

Fred Sprenger
Fred Sprenger is stadsgeograaf met speciale interesse in
de Joodse geschiedenis van Amsterdam.
Bataafse tijd: een roerige periode in Joods Amsterdam
Ronde 5 | 3.5

Chantal Suissa-Runne
Chantal Suissa-Runne (1980) is hoofdredacteur bij het interreligieuze en interculturele platform Nieuwwij. Daarnaast
voert zij als zelfstandig projectleider en trainer verschillende
projecten uit op onder andere het gebied van vooroorde
len- en discriminatiebestrijding. Ook is zij bestuurslid van de
Liberaal Joodse Gemeente Amterdam en Joods educatief
centrum Crescas.
Wat leert het Faith and service model ons voor
tikoen olam
Ronde 3 | 3.2
Mo en Moos: vriendschap en leiderschap in Mokum
Ronde 5 | 3.2

David Suurland
David Suurland is cum laude gepromoveerd op zijn studie
naar de overeenkomsten en verschillen tussen het nazisme, communisme en islamisme in het algemeen en de
religieuze achtergronden van Islamistische bewegingen
zoals IS en Al-Qaeda in het bijzonder. Hij schrijft onder andere regelmatig over antisemitisme, multiculturalisme en
Islamitisch radicalisme.
Maar dat heeft toch niets met de Islam te maken?
Ronde 6 | 3.2
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Paul Swaab

Ruben Vis

Paul Swaab besteed veel tijd aan muziek. Hij heeft viool
en altviool gestudeerd en orkestdirectie. Vanaf zijn negen
de jaar speelde hij in allerlei jeugdorkesten. Paul is een
veelzijdig musicus met een passie voor klezmer en andere
Oost-Europese muzieksoorten. Hij vormt bij optredens regelmatig een duo met Hans Schnabel.

Ruben Vis is geboren in Rotterdam waar hij voor de Joodse
Gemeente actief is geweest in het onderwijs en in sjoel. Hij
woont met zijn gezin in Amsterdam. Hij is werkzaam als algemeen secretaris van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Het grensvlak van Joods in een niet-Joodse
samenleving vormt voor hem een zwaartepunt qua inte
resse en werkterrein.

Chassidische muziek in een notendop
Ronde 4 | 0.1

Lieve Teugels
Lieve Teugels is docent en onderzoeker in Joodse studies.
Haar specialiteit is rabbijnse literatuur en in het bijzonder
de midrasj. Momenteel werkt zij mee aan een NWO-project aan de Universiteit Utrecht over parabels (mesjaliem)
in vroege rabbijnse teksten in vergelijking met parabels in
het Nieuwe Testament.
Joodse parabels als sleutel tot Tenach
Ronde 3 | 3.5

Carla van Thijn
Carla van Thijn is zelfstandig fotograaf en gespecialiseerd
in portretten en reportagefotografie. Daarnaast is zij beeld
redacteur bij de VPRO Gids. Carla heeft een brede inte
resse voor beeld in het algemeen. Naast kennis van hedendaagse fotografie, is zij een groot bewonderaar van
Rembrandt.

Joden nemen alle tijd
Ronde 1 | 2.3

Micha de Vries
Micha de Vries is huisarts en voorzitter van de Joodse Gemeente Zeeland.
Steen voor steen: de opbouw van de
Joodse Gemeente Zeeland
Ronde 3 | 2.3

Lydia Waterreus
Lydia Waterreus is leergierig en hoog gevoelig. Voorheen
was zij microbiologisch-botanisch analist. Zij heeft zo’n
twintig jaar ervaring als diagnostisch handanalist, numero
loge, relatietherapeut en coach. Lydia helpt mensen op een
unieke manier patronen te herkennen en belemmeringen te
doorbreken om zo in hun kracht en groei te komen.

Door de lens van ...
Ronde 1 | 3.4

Handanalyse verklaart karakter en handelen
Ronde 1 | 3.3
Numeroscoop maken en duiden
Ronde 6 | 2.6

Chaim van Unen

Saskia Weishut-Snapper

Chaim van Unen is betrokken bij volwasseneneducatie bij
LJG en Crescas. Hij is auteur van boeken over Joodse thema’s, zoals een commentaar op het boek Job.

Saskia Weishut-Snapper is opgegroeid in het kunstenaarsdorp Bergen. Na een teken- en schilderperiode ontdekte ze
in 1970 haar grote liefde: textiel. Haar peintisseries zijn vernuftige composities van alle mogelijke textiele materialen,
die ze in lagen opbrengt en veelal manipuleert met hitte.
Ze heeft regelmatig geëxposeerd. Haar ‘Huwelijksbaldakijn’
maakt deel uit van de permanente tentoonstelling van het
Joods Museum in Berlijn.

Het belang van het Gouden Kalf
Ronde 2 | 0.1

Richels, bobbels en gaten: het wonder van Tyvek
Ronde 2 | 3.4
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Zoni Weisz

Yonina

Zoni Weisz is een Sinto en overlevende van de Holocaust.
Na een succesvolle maatschappelijke carriere wijdt hij zich
nu aan het levend houden van de herinnering aan de vermoorde dierbaren. Hij geeft lezingen op scholen en spreekt
bij (internationale) organisaties en herdenkingen. Zoni zet
zich in voor een betere positie van Sinti en Roma in Europa.

Yonina is Nederlands bekendste buikdanseres. Zij geeft
buikdanslessen en verzorgt buikdansshows. Yonina presenteert ook dans magic theaterprogramma’s en Joodse
culturele shows.

Vervolging van Sinti en Roma
Ronde 5 | 3.4

Sharon Welsh
Sharon Welsh was born in England. She is an information
scientist working at the Institute for Housing and Development Studies at the Erasmus University Rotterdam. She
also works in the field of art, photography, film and teaching.
Furthermore she is a book editor and illustrator and running
workshops for children and adults.
Filming for teeners
Ronde 2 Jong Limmoed | 0.3
Filming for children
Ronde 3 Jong Limmoed | 0.2
The Limmoed Wave
Ronde 6 | 2.1

Joods Mizrachi buikdansen met Yonina
Ronde 5 | 2.1

Diklah Zohar
Diklah Zohar studeerde kunstgeschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit en klassieke archeologie aan de
Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in mozaïekkunst.
Naast colleges voor de HOVO en het verzorgen van le
zingen is Diklah actief als mozaïekkunstenares. In haar
kunstproject De Sterrenboom laat ze zich inspireren door
Jiddische poëzie.
Bomen in Tanach, mythologie en kunst
Ronde 2 | 2.6

Ron van der Wieken
Ron van der Wieken is arts en cardioloog in ruste. Hij is
altijd actief geweest in de Joodse gemeenschap en heeft
zich met name erg ingespannen voor het progressieve Jodendom. Hij heeft talloze artikelen geschreven en veel lezingen gegeven. Hij is auteur van het boek Jodenhaat
(Mastixpress, 2014).
Twee Joden: Jezus en Paulus
Ronde 1 | 0.1

Dora Wynchank
Dora is a South African psychiatrist, fascinated by the role
of religion in mental illness. OCD and sleep/concentration
disorders are her interest. She is a mom and committed
Limmoed presenter, inspired by the new spirit of enquiry so
central to Limmoed.
Do orthodox Jews have more Obsessive
Compulsive Disorder
Ronde 2 | 2.3
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Wenst U Smakelijk Eten!
Dialoog Mediation Praktijk
o.l.v. MFN registermediator Gabriëlle Hessel
Specialisatie ‘Culturele verbinding in diversiteit’

www.dialoogmediation.com
Kantoor 035-7676369

Mob.nr 06-51341085

Kantoor: Amsterdam, Hilversum, Utrecht, Breda, Maastricht

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor informatie.

8 november 2015

‘t Winkeltje Israel kadoshop
- een klein stukje Israel -

AHAVA cosmetica
uit de Dode Zee,
Davita’s deurharp,
religieuze artikelen,
sieraden,
boeken & kaarten

Singelstraat 6, 4331 SV Middelburg
tel. 0118 625778
twinkel@zeelandnet.nl
- Officiële AHAVA winkel -

Meijers adviseert en begeleidt
zakelijke en particuliere relaties
bij risicobeheer en employee
benefits zoals inkomens
bescherming en pensioen.
Ook bemiddelen wij bij het tot
stand brengen van passende
verzekeringsoplossingen.
meijers.nl
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R.N. Roland Holst (1868 - 1931)

Gebrandschilderde ramen Amsterdams Lyceum

Dankwoord

Onze dank gaat allereerst uit naar de mensen van het team
voor Limmoed Amsterdam 2015, die zo hard hebben gewerkt om deze mooie dag voor elkaar te krijgen. Hun geweldige inzet, enthousiasme, vasthoudendheid, creativiteit,
productiviteit, gezelligheid en vriendschap is precies wat
Limmoed tot Limmoed maakt. Iedereen draagt zijn steentje
bij. Ieder op zijn eigen manier onder het motto 'alleen samen
maken we een geheel dat groter is dan de som der delen'.
Natuurlijk gaat onze grote dank en waardering ook naar alle
adverteerders en naar particulieren, organisaties en instellingen die ons steunen met donaties, giften en andere bijdragen. Zonder hen zou Limmoed niet mogelijk zijn.

Word vrijwilliger
Naast Limmoed Amsterdam zijn we in 2013 begonnen met regionale Limmoedevenementen. Op
zondagmiddag 3 maart 2013 was Limmoed Amersfoort, op zondagmiddag 6 oktober 2013 Limmoed Rotterdam en op zondagmiddag 19 april 2015 Limmoed Tilburg. Door het succes van deze
middagen zullen we zeker doorgaan met zulke evenementen.
Alle Limmoedactiviteiten worden bedacht, geleid en vormgegeven door toegewijde vrijwilligers.
Zonder hen zou Limmoed niet bestaan. Voor elk evenement wordt een nieuwe kerngroep
gevormd die bepaalt hoe Limmoed er dan komt uit te zien.
Dat betekent natuurlijk dat er steeds weer mensen nodig zijn die enthousiast willen meewerken
aan het bedenken en op poten zetten van een volgende Limmoed.
Dat betekent ook dat iedereen van harte welkom is om mee te helpen. Voor iedereen is wel
wat te doen. Het zou fantastisch zijn als jij deel zou willen uitmaken van het kernteam voor de
volgende Limmoed.
Neem je de uitdaging aan of wil je eerst precies weten hoe alles werkt? Meld je dan bij de
informatiebalie in de Aula of stuur een e-mail naar info@limmoed.nl.

DRAAG JE STEENTJE BIJ EN BOUW MEE AAN LIMMOED
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Waar Limmoed voor staat
Limmoed ontstond vijfendertig jaar g
 eleden in
Engeland, toen een paar leraren spraken over
nieuwe lesmethodes voor Joods onderwijs. Een
programma met voor elk wat wils groeide uit
tot een wereldwijde Joodse beweging van leer
avonden, Limmoeddagen, Shabbatons of zelfs
hele w
 eken Limmoed.

Laat je inspireren en geef volgende keer zelf een sessie of
help mee in de organisatie.

Kernwaarden
Respect, discussiëren en het in acht nemen van religieuze
tradities, dat zijn de uitgangspunten van Limmoed. Die
principes komen tot uiting in de kernwaarden van Limmoed.
Je kunt deze kernwaarden lezen op onze website
www.limmoed.nl.

Respect
Doelstellingen
Limmoed Nederland onderschrijft de doelstellingen van
Limmud UK, zoals die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld en in een groot aantal landen over de hele wereld
worden toegepast.

Volgende stap

Respect verwachten we van alle deelnemers aan Limmoed:
vrijwilligers, sessiegevers en participanten gelijk. Voor persoonlijke aanvallen is geen plaats. Bij Limmoed staan leergierigheid en openheid voorop. Limmoed mengt zich niet
in het legitimeren of ontkrachten van religieuze of politieke
standpunten en niet in debatten tussen of binnen Joodse
stromingen.

Limmoed is de volgende stap op jouw Joodse pad. Dat
is kort samengevat wat we met Limmoed willen bereiken.
Ongeacht je leeftijd of achtergrond, op Limmoed leert iedereen samen. Leren doe je samen en op allerlei manieren:
ieder van ons kan een leraar zijn, ieder van ons zou een
leerling moeten zijn.

Educatie

Participatie

Voor Limmoed zijn Sjabbat en kasjroet de basis van onze
Joodse verbondenheid. Wij willen een thuis bieden voor
iedereen, hoe je je Jodendom ook beleeft.

Je leert bij Limmoed niet alleen met en van elkaar. Soms
leer je ook over jezelf. Welke talenten schuilen er in jou?

26 Chesjwan 5776

Wij willen dat Limmoed sessies educatief zijn, niet haat
zaaiend. Daarom stimuleren wij debatten ‘lesjem sjamaiem’,
om ’s hemels wil. Debatteren om van elkaar te leren en niet
om het eigen gelijk op te leggen.

Sjabbat en kasjroet
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MONSTER MEUBEL B.V.
MAATWERK VOOR HET INRICHTEN VAN
PRAKTIJK
PROJEKT
PARTICULIER

Strickledeweg 82,
Rotterdam
T: 010-4371788
WWW.MONSTERMEUBEL.NL

Op een doodlopende weg beland? Zit je niet
lekker in je vel of voel je je ongelukkig?
Door coaching help ik mensen weer op weg. Met een frisse
blik kijk ik als coach met je mee, naar jezelf, je leven en
je keuzes. Of je je nu onzeker voelt over je werk of piekert
over thuis: in mijn coachingspraktijk krijg je een methode
aangereikt om jezelf weer (terug) te vinden. Met een
persoonlijke, integere aanpak kom je tot verhelderende
inzichten en nieuwe mogelijkheden. Ontdek hoe jij in het
leven staat en weet waar jij voor wilt gaan.

foto: carla van thijn

Nieuwsgierig? Bel of mail voor een
kennismakingsgesprek....

Sarah Bremer
020 6331761
06 28621938
sarah@ambire.nl

Ambire coaching, training, therapie
Kadoelenweg 324 • 1035 NS Amsterdam • www.ambire.nl
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NEEM EEN PROEFABONNEMENT OP HET NIW
Gevallen

Israël in maart
naar stembus

Collectie Gurlitt

Hans Vuijsje

Zwitserse huisvesting
van roofkunst

Over de toekomst
van JMW

C 10
N IEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD

Van Agt

Flevoland

Joodse activisten
verstoren toespraak

Chabad betaalt
de rekening

Analyse

Zwarte Piet
Joods complot?

Israël
Onrust
laait op

Mein Kampf

Lekstraatsjoel

Verboden
over de grens?

Onveilige plek
wordt gesloten

C7

5 december 2014 • 13 kislew 5775 • Jaargang 150

Wat was de
Joodse rol?

C 13

N IEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD

Begin sjabbat 16.15 uur • Einde sjabbat 17.18 uur

Over slavernij

N IEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD

WIZO-vrouwen
Literatuur met
gemberkoek

Onterecht

Israëlische tirade
tegen EU

9 januari 2015 • 18 tewet 5775 • Jaargang 150
Begin sjabbat 16.30 uur • Einde sjabbat 17.37 uur

14 november 2014 • 21 chesjwan 5775 • Jaargang 150
Begin sjabbat 16.30 uur • Einde sjabbat 17.35 uur

7510_cover.indd 1

03-12-14 18:53

Gideon Italiaander

handelaar in alles

7507_cover.indd 1

Losse nummers € 3,25

165 jaar
in het zuur

De krenten
uit de pap

Losse nummers € 3,05

Losse nummers € 3,05

IDFA

12-11-14 18:56

7513_cover.indd 1

07-01-15 18:48

10 NUMMERS voor slechts €10,Bel (020) 524 55 55 of ga naar www.niw.nl/actie

Leren bij Limmoed is een feest.
Wij wensen jullie een geïnspireerde dag!

Amsterdam is het mooist vanaf het water. Ons aanbod aan groepsarrangementen
staat garant voor een onvergetelijke dag op het water.
T 020 217 0500 canal.nl
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Aantekeningen
verbinding • diversiteit • verbreding
empowerment • participatie • horizon
verantwoordelijkheid • respect • leren
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Aantekeningen
verbinding • diversiteit • verbreding
empowerment • participatie • horizon
verantwoordelijkheid • respect • leren
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• vanaf uw eigen
computer of tablet!
• in uw eigen tempo en
op het moment dat
het ú uitkomt
• privéles van
topdocenten

ONLINE
CURSUSSEN
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3500 Ja

Alef-Beet

ar Jood

n

Luisteroefeninge
Letteranimaties

Leestekst
Volgend scherm/
en vragen
Extra lesstof

chaf/kaf

se gesc

hieden

Aan het
eind van
kennis
gemaakt deze cursus
hebt u
van de
Joodse met een grand
ideolo
geschieden
diverse
narrat
episoden
is en kunt ive belan gische achtergron
verklaren.
in
grijks
U herke dat grote gehee u
jodendom. te stromingenden van de
Joodse
l
identiteit nt op welke
binnen
period
manieren
het
in versch
es
illende
De cursu
waarom werd bepaald
en
die
modules.s is opgebouwd
identiteiten verschillend hoe en
uit vier
Het is
meerd
en de ander de ene keer e Joodse
ere modu mogelijk om
echter
les te volge één of
u een goed e keer juist op elkaar lijken
sterk
niet. Tot
n. Wij raden
idee van
hele cursu aan in te
schrijven
de cultur slot krijgt
beeld van s. Alleen dan
ele en
voor de u
heeft
de Joods
afgelo
e gesch u een goed
pen 35
iedenis
eeuwen.
in de

is

Leren over Joodse onderwerpen
kan het hele jaar door
3500 jaar
Joodse Geschiedenis
In deze grand narrative, een
cursus van 13 lessen, wordt een
dwarsdoorsnede gegeven van
de Joodse geschiedenis, van de
vroegste Joodse bewoning van
het land Palestina in 1300 BCE,
via de rabbijnse tijd en de Joodse
Middeleeuwen, tot aan het huidige
Arabisch-Israëlische conflict. • Prijs
€ 45

Jiddisj
Jiddisj is één van de Joodse
cultuurtalen. Een niet-onaanzienlijk
deel van de Joodse literatuur
is geschreven in het Jiddisj.
Er zijn toneelstukken en films
waarin uitsluitend Jiddisj wordt
gesproken. Jiddisj is nog steeds
een levende taal van tal van Joodse
gemeenschappen over de
hele wereld. De lessen bevatten
animaties, korte filmpjes, waarmee
u de uitspraak van het Jiddisj leert,
en oefeningen waarmee u uw
leesvaardigheid les na les vergroot.
Na iedere oefening kunt u uw score
zelf aflezen. U ziet direct dat u
vorderingen maakt! • Prijs € 195

Focus op
Joodse Muziek
Wat is Joodse muziek? Die vraag is
de leidraad in deze cursus. Gaat het
om de componist? Als die Joods
is, spreken we dan van Joodse
muziek? Of maakt dat niet uit en
bepaalt het muziekgenre of een
stuk wel of niet tot Joodse muziek
kan worden bestempeld? De
cursus bestaat uit negen video’s,
een inleiding en acht filmpjes over
componisten en muzikale werken,
gepresenteerd door dirigent Jules
van Hessen.
• Prijs € 17,50

Online, waar en wanneer het u uitkomt

Maak uw keuze op www.joods.net
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