
Gein Cultuur Groningen  -  7e
 editie 

zondag 15 maart 2020    

in  de  Doopsgezinde kerk 

 

 

 

 

 

Een dag om niet te missen!  Een middag in het teken 

van de joodse cultuur, in een informele sfeer, voor 

iedereen. Uit een dozijn activiteiten kunt u er 4 kiezen.  

 

Een retrospectief van documentaire films van 

Frank Diamand draait in het Mennohuis, achter 

de kerk, op vrijdag 13 & zaterdag 14/3/2020. 

Gein Cultuur Groningen, 7
e
 editie, zondag  15/3/2020, 12.30-

18.00 uur, in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD. Deuren open: 12.00 uur; 1
e
 sessie: 12.30 - 13.30 u.; 

2
e
: 14.00 - 15.00;  3

e
: 15.30 - 16.30; 4

e
 sessie: 17.00 - 18.00 u. 

Entree: €13 (korting met het boekenweekgeschenk: €10) 

In de pauze zijn er Israëlische producten te koop.  

Dichtbij winkels open op zondagmiddag: AH. 

Met de trein? aanbiedingen op: goedkooptreinkaartje.com 

Gratis? Met het boekenweekgeschenk: www.boekenweek.nl 

Naar Leeuwarden (50 / 34 min.): xx:21, xx:42. Naar Zwolle: (1 

uur) x4 p.u. Naar Amsterdam C / Zuid (2 u.): xx:18, xx:48  

 

Het programma en eventuele wijzigingen vindt u op de website  

https://sites.google.com/site/geincultuur   (wordt steeds 

bijgewerkt).  Aanmelden: gein.cultuur@gmail.com 

 

Gein Cultuur Groningen wordt financieel ondersteund door 

stichting Levi Lassen. 

 

Save the dates: Gein Cultuur Groningen, 8
e
 editie, zo 14/3/21 

Jofel Cultuur, 11
e
 editie, zondag 13/9/2020, in Leeuwarden 

 

 

De expositie “Componisten in oorlogstijd: een vergeten 

geschiedenis komt tot leven” van de Leo Smit stichting is te zien 

in de Groninger synagoge vanaf 9 februari tot 10 mei 2020. 

 

Logo: Farhad 

 

 (Zie ommezijde voor het programma) 

 



Gein Cultuur Groningen – 7
e
 editie 

in de Doopsgezinde kerk, zondag 15-3-2020 
 

Een korreltje noord, een korreltje joods & een korreltje cultuur 

 
Het voorlopig programma:    

 

1
e
  sessie: 12:30 - 13:30  uur 

1.Klaas Hoogenboezem, leraar geschiedenis in ruste, vertelt 

over zijn betrokkenheid bij het leggen van stolpersteine in 

Emmen als herdenking voor de joodse bewoners van de stad. 

2.Egyptoloog-Assyrioloog Rami van der Molen schept een 

beeld van de Vrouw in het Oude Midden-Oosten, gebaseerd 

op teksten uit de Oudheid en weerspiegeld in de bijbelse taal. 

3.Lena Egyed (English): Teshuva and Arnold Schönberg (1874-

1951): the transformation of the composer’s Jewish identity. 

4.Artist Peter Wortel talks (in English) about his visits to the 

Holy Land with his elderly mother and with his blind son. 

These resulted in the exhibition in the Israel Centrum in 

Nijkerk (13/1/20-5/5/20) and in a book of his work & words: 

‘30  impressions’ in 5 languages: Hebrew, Dutch, English, 

German & French (1/2020, Christians for Israel, 44 p.) 

2
e
  sessie: 14.00 – 15.00  uur 

5.Theoloog Gerard Swüste: Lezen in het boek Qohelet - vragen 

stellen aan het leven. Hij presenteert zijn boek: ‘Uit het leven 

gegrepen: Salomo's Spreuken, Prediker en Hooglied - vertaald 

en toegelicht’ (2/2020, Middelburg: Skandalon, 256 p.) 

6.Bernard Kemperman vertelt over het Aramees, de oude 

Syrische taal uit de Tanach en het Pesachmaal: de Lingua 

Franca van opeenvolgende wereldrijken. (1/2) 

7. Gerhild van Rooij: over de vergeten verzetsheld dr. Hans 

von Dohnányi (Wenen, 1.1.1902 – KZ Sachsenhausen 

8.4.1945), jurist in het Duitse ministerie van Justitie en 

zwager van de broers Bonhoeffer: theoloog dr. Dietrich 

(1906-9.4.1945) en jurist dr. Klaus (5.1.1901-23.4.1945) 

 

3
e
  sessie: 15.30 - 16.30  uur 

8. Journalist Auke Zeldenrust (omrop Fryslân) vertelt over het 

theaterstuk dat in januari, april en mei op locatie wordt 

gespeeld in de voormalige joodse wijk midden in 

Leeuwarden, naar zijn boek ‘De joodse bruiloft: een koffer 

vol oorlogsgeheimen’ (4/2018, Amsterdam: Boom, 232 p.) 

9. Bernard Kemperman geeft een les bijbels Hebreeuws 

volgens de Leidse methode. (2/2)  

10. Frank Diamand, dichter en filmmaker, leest voor uit zijn 

recente, 4
e
 dichtbundel ‘Ik is een ander’ (9/2019, 

Amsterdam: Amphora, 84 p.).  

 

Een documentaire retrospectief van de octogeneriaan draait 

in het Mennohuis op vrijdag 13 & zaterdag 14/3/2020. 

 

4
e
  sessie: 17.00 – 18.00  uur: films 

11. Regisseur Frank Diamand introduceert zijn film over de 

Joodse-Russische dichter Osip Mandelshtam (1891-1938): 

‘De eeuwen omringen mij met vuur’ (1978/2008, NL, 47’) 

12. Muziek-documentaire van Frank Diamand: ‘Keep the 

timbila playing’ (2001, NL, 72’): een reis naar Mozambique 

in 1999, waar 8 Haagse slagwerkers samen spelen met 

meester Venancio Mbande (1933-2015). 

Updated: 4/2/2020 


