PROGRAMMAOVERZICHT ERFGOEDPROJECT TIKOEN
september 2009 t/m juni 2010
MUZIEK

SEPTEMBER 2009

OP DE KAART

12 - 09 - 09

! Presentatie Winsumer dorpen op de kaart met erfgoedroute Levie Lazarus de Vries en
overhandiging eerste kaartengids aan mr. Cees Creb, voorzitter synagoge Folkingestraat.
locatie: Museum Wierdenland in Ezinge.
aanvang: 11.00 uur
! Rondleiding door Joods Winsum vanuit de voormalige synagoge aan de Schoolstraat in Obergum.

(thema Open Monumentendag 2009)

ERFGOEDROUTE

De avondvoorstelling Job, het proces hernomen - gebaseerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ van Abel
Herzberg - is vervallen door het onverwacht overlijden van acteur Henk van Ulsen op 28 augustus 2009.
OKTOBER 2009

YIDDISJ & LADINO

18 - 10 - 09

19 - 10 - 09

! Het Yiladi Trio brengt Echo’s uit een Joods verleden met Jiddische en Sefardische melodieën;
tevens aanbieding programmaoverzicht Tikoen aan burgemeester Rinus Michels van Winsum.
locatie: Torenkerk Winsum
aanvang: 15.00 uur
! Op de traditionele Baistemaart brengt de stand van de Winsumer Sjoel het uitheemse accent met:
informatie over historische band van Gronings Jodendom met veehandel en slagerij, verkoop van boeken
en zeefdruk van de Winsumer sjoel anno 2009 en Jiddische (straat)muziek met viool en trekzak.
locatie: Hoofdstraat Obergum bij de boogbrug (tussen warenmarkt en paardenmarkt).
tijd: van 9.00 tot 13.30 uur

NOVEMBER 2009

MARKANT

01 - 11 - 09

! Dr. Stefan van der Poel spreekt over de wetenschapper Isaac van Deen (1804-1869).
locatie: Jacobijnenhuis Winsum
! Prof. Wout van Bekkum spreekt over dichter, rabbijn, zionist (vader v. Ischa) Jaap Meijer (1912-1993).
locatie: Obergumer kerk aan het Kerkpad
muziek: 4-Mei Projectkoor brengt teksten van Jaap Meijer op muziek van Frank Deiman
! Drs. Mirjam van Hijum spreekt over de dagboekaantekeningen van Etty Hillesum (1914-1943),
locatie: Jacobijnenhuis Winsum
! Rondleiding synagoge Folkingestraat te Groningen door de heren Stefan van der Poel en Marcel
Wighers, met aandacht voor restauratieproces en bestemming.
! Dr. Eelko Hooijmaaijers spreekt over de onopgehelderde moord op dichter Jacob Israel de Haan
(1881-924) te Jeruzalem.
locatie: Jacobijnenhuis Winsum

.
08 - 11 - 09

.
.
22 - 11 - 09

.
29 - 11 - 09

.
13 - 12 - 09

MUZIEK

(5 zondagmiddagen, aanvang 15.00 uur)

LEZINGENCYCLUS

Deze lezingencyclus - ten bate van de restauratie van de synagoge van Winsum - werd samengesteld
door historicus Stefan van der Poel en betreft vier markante Joodse levens in Noord Nederland.
DECEMBER

2009

MORGENROOD

VOORDRACHT

& STRIJDLIEDEREN

10 - 12 - 09

! Drs. Jannes Houkes spreekt over de afwijkende ontstaansgeschiedenis van de vakbonden
in de Ommelanden van Groningen. In het verlengde daarvan behandelt hij ook de Winsumer
Bestuurdersbond die vanaf 1940 eigenaar is van de voormalige Winsumer synagoge (dat dan het N.A.
Vriesgebouw heet) alsmede de - in die opkomende sociale beweging passende - levensweg van de
Joodse Winsumer wolhandelaar, politicus, drankbestrijder en vrijdenker N.A. de Vries (1878-1924).
! Ter illustratie brengt het Ad Hoc-koor van Biggelmee de geheelonthoudersmars ten gehore en
e
enkele socialistische strijdliederen van de opkomende arbeidersbeweging uit het begin van de 20 eeuw.
locatie: zalencentrum De Hoogte in Obergum
aanvang: 20.00 uur

JANUARI 2010

EIGENTIJDS

16 - 01 - 10

! Prof. Evelien Gans (verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) plaatst een aantal
naoorlogse ontwikkelingen tegen de achtergrond van de Joodse geschiedenis en spreekt in
dat verband over journalist, presentator en acteur Ischa Meijer (1943-1995), de zoon van Jaap Meijer.
! Ter illustratie brengt zangeres José Zwerink liedteksten van Ischa Meijer ; pianobegeleiding Diederik
Idema.
locatie: Obergumerkerk aan het Kerkpad
aanvang: 20.15 uur

VOORDRACHT

Z.O.Z
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
www.synagogewinsum.nl of www.winsum.nl / leven & welzijn
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

& CHANSONS

FEBRUARI 2010

BROEKEMA

07 - 03 - 10

! (NOS-)journaliste Pauline Broekema vertelt over slager/schrijver Benjamin Broekema (1904-1942) uit
Warffum, over de Joodse gemeenschap waartoe Benjamin behoorde, èn over Paulines bevindingen rond
het schrijven van haar boek Benjamin, een verzwegen dood , dat in 2001 verscheen bij de
Arbeiderspers.
! Ter illustratie speelt rederijkerskamer Praedinius de door Benjamin Broekema in 1930 geschreven
eenakter Ik koop gain radio.
locatie: Zalencenrtum De Hoogte in Obergum.
aanvang: 15.00 uur

VOORDRACHT

& TONEEL

In verband met de krokusvakantie is het programmaonderdeel voor de maand februari verplaatst naar de
eerste week van maart.
! zie ook onderwijsprogramma
MAART 2010

WONDERBOOM (tentoonstelling van 18 t/m 31 maart in de Obergumer kerk)

18 - 03 - 10

! Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Synagoge als centrum van Joods leven in
Noordwest Groningen (vormgeving: Henk Kraayenzank), wordt met hulp van de schooljeugd in de
moestuin van de synagoge de ‘N.A. de Vries’-boom geplant. Bij deze gelegenheid vervalt de naam
N.A.-de Vriesgebouw. Deze gebeurtenis speelt zich af rond het verhaal De wonderboom van Awraham
Soetendorp.
locatie: tuin synagoge (vervolg in de Obergumerkerk)
aanvang: c. 14.30 uur (in overleg met de deelnemende scholen)

TENTOONSTELLING

! zie ook onderwijsprogramma
APRIL 2010
09 - 04 - 10
en
10 - 04 - 10

ISSY & SOPHIUS

THEATERVOORSTELLING

! Première van de (familie)voorstelling Issy en Sophius door Theater De Steeg , een voorstelling met
vertrekpunt Joods Winsum. Daarin wordt vanuit het perspectief van jongeren gezocht naar een antwoord
op de vraag wat het betekent om deel uit te maken van een minderheid die wordt ervaren als
minderwaardig.
locatie: zalencentrum De Hoogte in Obergum
aanvang: 20.30 uur
Deze voorstelling wordt ook gespeeld voor het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het primair
onderwijs; het aanbod voor het voortgezet onderwijs is provinciebreed.

16 - 04 - 10

Presentatie van het onderwijsproject KlezmerKlas in samenwerking met muziekschool Noordakkoord (tijdstip
en locatie in overleg met de deelnemende scholen).

MEI 2010

YERUSHAH KETANAH

02 - 05 - 10

! In samenwerking met het ‘4 Mei’-comité Winsum organiseert Tikoen een concert rond het thema
Kind en oorlog door het 4-Mei-projectkoor uit Groningen.
locatie: Centrumkerk in Winsum
aanvang: 15.00 uur

05 - 05 - 10

! Presentatie van het kunst(educatie)project Yerushah Ketanah - betekenis Een kleine erfenis - , klein in
omvang groot in zeggingskracht. Samenwerking met een aantal professionele beeldende kunstenaars uit
de regio Noordwest Groningen en galerie Het Raadhuis in Eenrum. Ook nevenprogrammering van o.a.
het Reitdiepkoor uit Feerwerd en een performance van Jon Gardella uit Garnwerd (nadere info volgt).

(betekenis: ‘Een kleine Erfenis’)

KUNSTPROJECT

=

! zie ook onderwijsprogramma
JUNI 2010

NAAR SJOEL

?? - 06 - 10

! In de periode van januari t/m mei 2010 kunnen scholen uit de gemeente Winsum zich in het kader van 65
jaar bevrijding oriënteren op lokaal Joodse erfgoed aan de hand van het onderwijsprogramma van
Tikoen. Dit programma omvat aanbod voor primair en voortgezet onderwijs en betreft: rondleiding,
tentoonstellingsbezoek, leskist Jeuden in Grunn van het OVCG, deelname aan het planten van de
N.A. de Vries/(wonder)boom, muziekproject KlezmerKlas en/of theaterbezoek aan de theatervoorstelling
Issy en Sophius.

(afsluiting expositie medio juni)

ONDERWISJPROJECT

! Eind april is er een afsluitende expositie van leerlingenwerk in het gemeentehuis van Winsum.
Medio juni gaat het expositiemateriaal weer terug en besluiten we met een officieel bedankje aan de
deelnemende scholen en leerlingen en een gang naar de synagoge, waar de feestelijke plaatsing van het
straatnaambordje Sjoelplein het einde inluidt van erfgoedproject Tikoen.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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