2009

Joods Cultureel

Festival Apeldoorn
Za 24 oktober 2009

Podium Gigant Nieuwstraat 377
Telefoon 055 522 09 93
(dagelijks na 14.00 uur)
19.45
Yedid nefesj + havdalah
(ritueel voor einde sjabbat)
Openingstoespraak door
Judith Belinfante
Concert Orion Ensemble
“Muzikaal Sefarad”
€ 15,00 / € 14,00*
U wordt al meteen in Spaanse
stemming gebracht met het werk
van Manuel de Falla. Na de pauze
volgt de dramatische muzikale
vertelling “Maria Nuñez, van
brandstapel naar vrijheid”, over
de vlucht van een beeldschone
crypto-jodin voor de inquisitie. De
eeuwenoude Sefardische liederen
die een functionele rol in het stuk
spelen zijn door Leonard Leutscher
bijna revolutionair gearrangeerd naar
muziek van vandaag.
*) Toegangskaart voor dit concert geeft
recht op € 5,00 korting op één van de
passe-partouts op 25 oktober

Zo 25 oktober 2009

KSG – Koninklijke
Scholengemeenschap Apeldoorn
Jhr. G.W. Molleruslaan 42
10.00 Deuren open
10.30 - 11.00
Expositie “Joodse moeders”: fotoportretten en biografieën door
fotografe Claudia Otten, die zelf
aanwezig zal zijn
11.00 - 12.30
Lezing “We hadden een goed leven.
Over de Joden die leefden tussen de
Berbers in het zuiden van Marokko”,
door Julie Marthe Cohen (Joods
Historisch Museum)
11.00 - 12.30
Luisterrijke lezing met muziek en
beeld over Sefardische muziek, door
pianist/componist Leonard Leutscher

12.30 - 13.15 Lunch
	Het Wizo-café biedt naast koffie,
thee, fris en wijn, ook heerlijke
eigengemaakte lekkernijen en
diverse hapjes en broodjes voor
de lunch. Daarnaast kunt u ook de
hele dag terecht bij de kraampjes
van Wizo Gelderland voor o.a.
Israelische producten, boeken en
curiosa.

13.15 - 14.15
Workshop dans door Jeanneke
Bruning van Phoenix Apeldoorn
13.15 - 14.15
Lezing “Geschiedenis van de
Sefardische Joden vanaf de
verwoesting van de Tweede Tempel”,
door Rudie Cortissos
14.15 - 14.45 Pauze
14.45 - 16.00
Workshop Ladino liederen door
Jacinta (uit Parijs!)

14.45 - 16.00
Lezing (in het Nederlands) “I long for
the vanished gardens of Cordoba...’
Sefarad 711-1492, feiten en myten”,
door prof. dr. Irene E. Zwiep (UvA)
16.00 - 16.30 Pauze
16.30 - 18.00
Film 1: “Le tango des Rachevski”
(Frankrijk/België 2003). Na de
dood van Rosa Rachevski ontstaan
boeiende verwikkelingen in haar
familie. Inleiding door Sanne Terlouw
18.00 - 19.30
Joods diner-buffet (kosjer-style) met
muzikaal optreden door het Jiddisj
koor “Lechayim”, dat Ladino liederen
zal zingen

Gratis Kinderactiviteiten
10.30-18:00
Diverse activiteiten met Joodse
thema’s o.l.v. Hannah van Dam
Passe-partouts *
• 10.30 - 12.30 ochtend
• 13.15 - 16.30 middag
• 	16.30 - 22.00 avond
(inclusief diner)
• 	10.30 - 22.00 dag
(inclusief diner)

€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00

*) Toegangskaart voor concert
op 24 oktober geeft recht op
€ 5,00 korting op één van de passepartouts hierboven
www.joodsapeldoorn.nl
joodsapeldoorn@xs4all.nl

19.30 - 21.00
Film 2: “Lost Islands” (Israel 2008).
Hoe sterk tellen familiebanden?
Inleiding door Sanne Terlouw
21.00 - 22.00
Feestelijke eindborrel met hapjes

Plattegrond met de lokaties,
looproute vanaf het NS
station, bushaltes, parkeermogelijkheden, zie achterzijde.

