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Zwolle, Augustus 2016.

Geachte leden en belangstellenden,
In deze folder vindt U het programma van onze afdeling voor het komende
seizoen. Met dit programma streven wij ernaar onze kennis over Israël en het
Jodendom te verbreden en te verdiepen. De bijeenkomsten vinden plaats in
de fraaie synagoge van Zwolle met inmiddels een traplift naar het leslokaal.
De avonden zijn voor leden gratis. Ook niet-leden die belangstelling hebben
voor het onderwerp van een lezing, zijn van harte welkom. Voor hen
bedraagt de toegang € 7,50 per avond. Voor de Jom Ha’atsmaoetviering zal
van alle deelnemers eenzelfde bijdrage worden gevraagd. Wij hopen u weer
op onze bijeenkomsten te mogen begroeten.
Eerste bijeenkomst
Datum:
Aanvang:
Thema:
Onderwerp:

Spreker:

Woensdag 21 september 2016.
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat te Zwolle
Joodse geschiedenis
Jodenvervolging in 12 portretten
In de Zwolse synagoge is een bijzondere tentoonstelling
ingericht. Daarin wordt aan de hand van de biografische
portretten van 12 Joodse Zwollenaren in de Tweede Wereldoorlog een beeld gegeven van de Jodenvervolging tijdens de
nazibezetting van ons land. Naast een inleiding zal er ruim
gelegenheid zijn de tentoonstelling te bezichtigen en vragen te
stellen. Een tentoonstellingsboek met meer achtergrondinformatie kan ter plekke worden aangeschaft.
Drs. Jaap Hagedoorn (voorzitter van de Stichting Voortbestaan
Synagoge Zwolle en een van de samenstellers van de
tentoonstelling) vertelt ons over het doel, de inhoud en de
totstandkoming ervan. Ook voor uw vragen zal er ruim de tijd
zijn.

Tweede bijeenkomst
Datum:
Aanvang:
Thema:

Woensdag 23 november 2016.
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat te Zwolle.
Joodse muziek

Onderwerp: De oorsprong en ontwikkeling van de Klezmermuziek
Sjpil zje mir klezmorimlach! – “Toe maar, muzikanten, speel!”
– is een uitroep die we in Jiddische liedjes vaak tegenkomen,
meestal gevolgd door mit harts oen mit gefil (“met hart en
gevoel”). Dat is de kern van deze muziek: het komt uit het hart
en het raakt de ziel, uitbundig, meeslepend, vrolijk en melancholiek tegelijk. Maar is klezmer nu de muzikant of de muziek?
En waar komt het vandaan? Wanneer en door wie werd het
gespeeld? Is het verwant aan de muziek van de Roma en de
spannende ritmes uit de Balkan?
Presentatie: Carla da Silva (zangeres van het Jiddische lied) beantwoordt
deze vragen. Met film- en luisterfragmenten maken we een
muzikale reis door “Jiddisjland” naar de oorsprong van deze
muziek, de plaats die zij inneemt in de Joodse cultuur en de
ontwikkeling die zij vooral na 1970 heeft doorgemaakt.
Derde bijeenkomst
Datum:
Aanvang:
Thema:
Onderwerp:

Woensdag 25 januari 2017.
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat te Zwolle.
Israël in het Midden-Oosten
Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten?
De opvatting dat de staat Israël géén bestaansrecht heeft, is wijd
verspreid in het hele Midden-Oosten. Bernard Lewis (nestor
van de wetenschap van het Midden-Oosten) zei enkele jaren
geleden: “Geen enkele Moslim zal ooit definitief afstand doen
van grondgebied dat ooit behoorde tot het Rijk van de Islam.”
De kern van het Israëlisch-Palestijnse conflict is dan ook dat het
een religieus conflict is.
Presentatie: Prof.dr. Hans Jansen (auteur van het standaardwerk Christelijke
theologie na Auschwitz) zet de religieuze achtergronden van het
Israëlisch-Arabische conflict voor u op een rij.
Vierde bijeenkomst
Datum:
Aanvang:
Thema:

Woensdag 15 maart 2017.
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat te Zwolle.
Israël en de media

Onderwerp: Het beeld van Israël in de Nederlandse media
Israël is veel in het nieuws, voor een klein land als Israël zelfs
buitengewoon veel. Hoe komt het dat de media voor Israël meer
belangstelling hebben dan voor veel andere landen? En hoe
berichten de Nederlandse media over Israël? Objectief of
bevooroordeeld? En waar komt deze buitensporige belangstelling
vandaan?
Presentatie: Elise Friedmann (beleidsmedewerker van het Centrum Informatie
en Documentatie Israël) praat ons bij over het beeld dat de
Nederlandse media in hun berichtgeving van Israël neerzetten.
Vijfde bijeenkomst
Datum:
Aanvang:
Thema:

Maandag 1 mei 2017.
19.30 uur in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat te Zwolle.
Jom Ha’atsmaoet-viering
69 jaar geleden werd de Staat Israël gesticht, een grote gebeurtenis voor het Joodse volk na de verschrikkingen van de
Holocaust. En nog steeds is Israël, als enige democratie, een
lichtbaken in het Midden-Oosten. Op Jom Ha’atsmaoet vieren
we dat heugelijke feit samen met de Joodse Gemeente van
Zwolle in de synagoge. Het programma voor deze avond wordt
u enige tijd voor de viering toegestuurd.

Wilt u meer informatie over het GNI Zwolle?
Mocht u meer willen weten over onze afdeling van het Genootschap
Nederland-Israël, dan kunt u bellen of mailen met ons bestuurslid Henk
Hoeksema (038–4533575 resp. henk_w_hoeksema@hotmail.com).
Lidmaatschap en belangstellenden
Het lidmaatschap van het Genootschap Nederland-Israël staat open voor
allen die de staat Israël en de joodse cultuur een warm hart toedragen. De
contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Wilt u zich opgeven als lid van onze
afdeling of kent u iemand die geïnformeerd wil worden over onze avonden?
Dan kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer of e-mail
adres. Ook niet-leden kunnen onze bijeenkomsten bijwonen en betalen dan
€7,50 per avond.

