Programma

6 september 2015

Deelnemers
1. Synagoge Leeuwarden (i.s.m. Dr. L. Fuksstudiecentrum in het
Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Tresoar) Slotmakersstraat 16, Leeuwarden
2. Het Joodse Schooltje (i.s.m. Landgoed Nienoord
Nienoord 1, Leek
3. voorm. Synagoge Winsum - Schoolstraat 24, Winsum
4. Synagoge Groningen - Folkingestraat 60, Groningen
5. Synagoge Zuidlaren - Zuiderstraat 1, Zuidlaren
6. Synagoge Bourtange - Batterijenstraat, Bourtange

Programma Noord Nederland
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Programma

Joods Cultureel Erfgoed Noord Nederland
Na het succes van vorig jaar neemt SyNeON regio Noord ook nu
weer deel aan de Europese dag van Joods Erfgoed.
In de verschillende bijdragen wordt een beeld gegeven van het
hedendaags Joods leven in Noord-Nederland en van de Joodse
geschiedenis in goede en dramatische tijden.
Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed
Op 6 september wordt in 32 landen de Europese dag van Joods
Cultureel Erfgoed georganiseerd.
Het doel is om te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities in
ieder land verankerd zijn in de plaatselijke cultuur. Ieder jaar is er
een ander thema, dit jaar is het thema: "Bruggen".
Grenzen maar ook rivieren kunnen soms een enorme barrière
vormen tussen landen en culturen. Bruggen zijn nodig om deze
natuurlijke grenzen over te gaan en elkaar te ontmoeten. Taal en
muziek kunnen daarbij een belangrijke rol spelen om mensen van
verschillende culturele achtergronden met elkaar te verbinden.
SyNeON regio Noord, een samenwerkingsverband van
verschillende Joods Culturele organisaties, heeft in samenwerking
met Joodse en niet-Joodse organisaties een boeiend en gevarieerd
programma samengesteld. Aan de hand van verhalen, foto's en
muzikale bijdragen zullen de "Bruggen' worden verbeeld..
Wij hopen van harte u op één van de locaties te mogen begroeten.
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld.

6 september 2015

Synagoge Leeuwarden (i.s.m. Tresoar)
Om 13.30 uur, optreden Lucette van den Berg met een Jiddische
liederen programma. Van 14.30 - 16.00 uur toont Uzi Hagaï,
conservator, Hebreeuwse grammaticaboeken uit de Fuks- en
Franekercollectie, die gebruikt werdenbij het onderwijs aan de
Theologische Faculteit in Franeker en zijn er rondleidingen
Joodse Schooltje Leek (i.s.m.Landgoed Nienoord)
Het Joodse Schooltje organiseert de expositie 'Sjalom en Moi',
geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in het Westerkwartier
en Noordenveld. Van 11.00 - 17.00 uur te bezichtigen op het
landgoed Nienoord. Er geldt een toegangsprijs; MJRkaart gratis.
Synagoge Zuidlaren
Geopend vanaf 13.00 uur open. Om 14.30 uur zal Carla da Silva
met film-, geluidfragmenten en live gezongen liederen de wereld
van het Jiddische lied en de Klezmer muziek tot leven brengen.
Synagoge Groningen
De Groningse kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas Werkman
(1882-1945) was met zijn werk een bruggenbouwer tussen Joden
en niet-Joden. Vanaf 13.00 uur is er een programma rond H.N.
Werkman. Onder meer worden de Chassidische Legenden
tentoongesteld en wordt een film over de kunstenaar vertoond.
Voorm. Synagoge Winsum
Van 11.00 -16.00 uur: fototentoonstelling 'Bruggen in figuurlijke
en letterlijke zin'. Om 14.00 uur vertelt Stefan van der Poel over
'het overbruggen van geschiedenis, generatie en gender' het verhaal
van fotografe Yisha Garbasz. Na 16.30 uur: inloop speciaal voor de
buurt.
Synagoge Bourtange
De voormalige synagoge is nu ingericht als synagogaal museum. U
vindt er ondermeer oude voorwerpen en foto's. Open van 10.00 tot
17.00 uur Er geldt een toegangsprijs.

