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Nieuw programma, nieuwe directeur

Dit cursusjaar, 2019/2020, vieren we bij Crescas ons 
20-jarig bestaan. Met trots kijken we terug op 20 jaar 
vol uiteenlopende activiteiten, gericht op het vergaren 

van kennis, beleving en documentatieprojecten. Maar liever 
nog kijken we vooruit. Dat doen we, bijvoorbeeld, met het 
nieuwe programma dat u nu in handen houdt.

Ook in 2019/2020 valt er weer veel te beleven bij Crescas.  
We bieden, zoals u van ons gewend bent, een rijk en 
gevarieerd programma, waarin historische én hedendaagse 
facetten van het Joodse leven worden belicht – van taal tot 
muziek, van filosofie tot kunst en geschiedenis. 

Een greep uit dit nieuwe programma: We behandelen 
actuele thema’s zoals Antisemitisme en islamologie in Europa 
en de Geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict. En 
we besteden aandacht aan literatuur, in de vorm van een 
Bloemlezing uit het werk van Ischa Meijer en twee lezingen (in 
het Engels), één over de film Zelig van Woody Allen, de andere 
over de klassieker The Golem. En natuurlijk is er nog veel meer.

Bij de start van het nieuwe programma is onze nieuwe 
directeur, Diklah Zohar, met haar werkzaamheden begonnen. 
Zij zal zich met name richten op nieuwe projecten en 
initiatieven en op het uitbouwen van de samenwerking met 
andere Joodse organisaties. 

Lees dit programma rustig door en maak uw keuze.  
Op crescas.nl vindt u meer informatie. En houd ook onze 
nieuwsbrief in de gaten, in iedere uitgave schenken we 
aandacht aan onze activiteiten.

Wij hopen u ook dit jaar bij een cursus, lezing, wandeling  
of workshop te kunnen verwelkomen!

Het Crescas-team

Joods Educatief Centrum ‘Crescas’

Kastelenstraat 80
1083 DE  Amsterdam

telefoon: 020-6402380
e-mail: info@crescas.nl

www.crescas.nl
www.joodsebibliotheek.nl
www.joopalbibliotheek.nl
www.joodsecanon.nl
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DIGIBIEB

De Digitale Bibliotheek  
is te vinden op  
www.joodsebibliotheek.nl

JOODSE CANON

De geschiedenis van  
Joden in Nederland  
in 100 vensters  
www.joodsecanon.nl

MAAK KENNIS MET ONZE COLUMNISTEN

Graag stellen wij u voor aan onze vaste (ploeg) columnisten. 
Op alfabetische volgorde: Harry van den Bergh, Salomon 
Bouman, Renée Citroen, Anne-Marie van Hilst, Eldad Kisch, 
Nathan Lopez Cardozo, Leo Mock, Harry Polak, Simon 
Soesan, Eva van Sonderen en Naud van der Ven.
Nieuwsgierig geworden? U kunt zich via de website gratis 
abonneren op onze nieuwsbrief waarin u iedere week de links 
naar nieuwe columns kunt vinden.

NIEUWSBRIEF

De populairste nieuwsbrief 
van Joods Nederland over 
actualiteiten, cursussen, 
boeken, radio&tv, cultuur 
en heel veel meer! Onze 
wekelijkse nieuwsbrief 
werd in 2013 bekroond 
met de prestigieuze 
Dr. Henriette Boas Prijs 
vanwege haar complete 
overzicht. Mis niets en 
abonneer u nu via www.
crescas.nl/nieuwsbrief



FILOSOFIE 

SPINOZA, DE ETHICA  
EN DE TORA
Lezing

In de postuum (1677) gepubli-
ceerde Ethica noemt Spinoza 
de Tora meerdere keren. In dit 
referaat gaat hoogleraar politi-
cologie Eric Schliesser in op de 
betreffende passages en zal hij 
betogen dat Spinoza in die pas-
sages een nieuwe theologische 
interpretatie van de Tora geeft. 
Professor Schliesser zet uiteen 
dat deze interpretatie begrepen 
moet worden als een vervan-
ging van, of toevoeging op, de 
Joodse commentaren op de Tora 
(zoals die van Rasji en RaMBaM) 
die we vaak in een choemasj 
(gedrukte Tora) vinden.

expert: Eric Schliesser
cursus 8035 dinsdagavond 5 
november 2019, 20:00-22:00 uur,
kosten: € 17,50

FILOSOFIE 

DE INVLOED  
VAN PLATO
Lezing 

Geïnspireerd door Jonathan 
Sacks’ werk Leven met verschil. 
Menswaardige verscheidenheid 
in een tijd van botsende culturen 
illustreert Naud van der Ven 
hoe Sacks laat zien dat er een al 
eeuwen oud alternatief is voor 
het universalisme van Plato, in 
de vorm van de Joodse tradi-
tie die, geïnspireerd door de 
Hebreeuwse Bijbel, in zijn ethiek 
nadrukkelijk plaats wil inruimen 
voor anders-zijn. 

expert: Naud van der Ven 
cursus 8036 woensdagavond 11 
december 2019, 20:00-22:00 uur, 
kosten: € 17,50

IDENTITEIT EN LERNEN 

HOW TO SEIDER?
Dé voorbereiding  
op Seideravond

Pesach is altijd veel werk. En 
dan moet je tot overmaat van 
ramp ook nog de seider geven 
... Maar hoe doe je dat vlotjes? 
In How to Seider leert u over de 
belangrijkste thema's van de 
Haggada, de voorwerpen op de 
seiderschotel en de structuur 
van deze bijzondere avond. 
Zodat het een feest wordt om 
een seider te geven - en niet 
alleen een maaltijd!

expert: Leo Mock
cursus 8013 woensdagavond 
18 maart 2020, 18:30-22:00 uur, 
kosten: € 45

IDENTITEIT EN LERNEN 

JODENDOM VOOR 
BEGINNERS
Drieluik in samenwerking 
met het JHM

Altijd al meer willen weten over 
de geschiedenis, feestdagen 
en rituelen in het jodendom? In 
het Joods Historisch Museum 
vindt dit drieluik plaats, waarbij 
historicus Bart Wallet de 
geschiedenis van het jodendom 
in Nederland belicht en Leo 
Mock de jaarcyclus van het 
jodendom uiteenzet. Tot slot 
een rondleiding in het museum 
door Mirjam van Emden, waarbij 
de belangrijkste rituelen in het 
jodendom centraal staan. 

experts : Bart Wallet, Leo Mock, 
Mirjam van Emden
cursus 8009 drie zondagen vanaf 
zondagmiddag 5 januari 2020, 
14:00-16:00 uur, kosten: € 40

TOREN VAN BABEL GESCHILDERD DOOR
MARTEN VAN VALCKENBORCH (–)

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



IDENTITEIT EN LERNEN 

MIJN NAAM IS LEVIE
Interactieve lezing

Stel: je achternaam is Levi(e), 
wat betekent dat dan precies? 
In deze bijeenkomst leert u 
over de Twaalf Stammen van 
Israël, de ontstaansgeschiedenis 
van de Levieten, hun taken en 
verantwoordelijkheden. En wat 
daarvan is overgebleven in de 
latere Joodse traditie.

expert: Leo Mock
cursus 8045 dinsdagavond 25 
februari 2020, 20:00-22:00 uur, 
kosten: € 17,50

IDENTITEIT EN LERNEN 

JOODSE MYSTIEK 
ONTRAFELD
Lezing

Kabbala is sinds de Middeleeu-
wen de verzamelnaam voor een 
veelheid aan vroege mystieke 
overleveringen binnen het jo-
dendom. Tijdens deze lezing zal 
Mirjam Knotter, conservator van 
het Joods Historisch Museum, u 
meevoeren langs objecten die 
de visuele weerslag van Kabbala 
in al haar verscheidenheid weer-
geeft.

expert: Mirjam Knotter
cursus 8044 dinsdagavond 18 
februari 2020, 20:00-22:00 uur, 
kosten: € 17,50
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R.B. KITAJ, KABBALIST AND SHEKINA, 
. OLIEVERF OP DOEK. 
© R.B. KITAJ ESTATE

GESCHIEDENIS 

“VERBORGEN  
VERLEDEN”  
GAAT JOODS 
Joodse genealogie  
met Harmen Snel 

In twee workshops geeft 
Harmen Snel, expert Joodse 
genealogie, uitleg over hoe be-
ginners een stamboom kunnen 
opzetten, welke valkuilen er in 
de Joodse genealogie zitten en 
over het grote verschil tussen 
het onderzoeken van een 
Asjkenazische of een Sefardische 
familie.

expert: Harmen Snel
cursus 8006 een avond en een 
middag vanaf dinsdag 28 januari 
2020, vanaf 20:00 uur, kosten  
€ 37,50

GESCHIEDENIS 

ANTISEMITISME EN 
ISLAMOFOBIE -  
DE PARALLELEN EN 
VERSCHILLEN
Lezing

Met het toenemende populisme 
in Europa nemen ook antisemi-
tisme en islamofobie toe. Welke 
vorm nemen deze hedendaagse 
verschijnselen aan en is er een 
onderlinge relatie te bespeuren? 
Judith Frishman, hoogleraar 
Jodendom, verklaart.

expert: Judith Frishman
cursus 8042 donderdagavond 
5 maart 2020, 20:00-22:00 uur, 
kosten € 25

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



GESCHIEDENIS 

STROMINGEN IN  
HET CHASSIDISME
De wondere wereld van 
het Chassidisme: een 
historische blik 

Het Chassidisme wordt geken-
merkt door grote diversiteit, 
deels van geografische, deels 
van ideologische aard. Waar ko-
men de verschillen vandaan tus-
sen de Belzer en de Bratslaver, 
de Satmarer en de Lubavitcher? 
Wie de historische achtergron-
den wil leren kennen van de ro-
mans van Isaac Bashevis Singer 
tot Anouk Markovits, is bij deze 
cursus op zijn/haar plaats.

expert: Bart Wallet
cursus 8005 drie avonden vanaf 
woensdag 30 oktober 2019, 20:00-
22:00 uur, kosten € 85

GESCHIEDENIS 

KIJKJE IN HET  
ISRAËLISCH- 
PALESTIJNS  
CONFLICT 
Achtdelige geschied- 
kundige cursus 

Altijd al willen begrijpen hoe 
het conflict is ontstaan? In deze 
achtdelige cursus biedt histori-
cus en Midden-Oostendeskundi-
ge Peter Demant een overzicht 
van de oorsprong, ontwikkeling 
en mogelijke oplossingen van 
een honderdjarige oorlog vanuit 
historisch perspectief.

expert: Peter Demant
cursus 8003 acht avonden 
vanaf donderdag 31 oktober 2019, 
20:00-22:00 uur, kosten € 285

GESCHIEDENIS 

KUNSJT
Joodse kunst(enaars),  
een introductie

In dit drieluik biedt kunsthisto-
rica Diklah Zohar u een kijkje in 
de geschiedenis van de Joodse 
kunst, later de rol van drukkunst 
in het jodendom en tot slot 
de Joodse stijl van moderne 
kunstenaars als Chagall, Rothko, 
Modigliani en Lipchitz. 

expert: Diklah Zohar
cursus 8007 drie avonden  
vanaf dinsdag 17 maart 2020, 
20:00-22:00 uur, kosten € 85

GESCHIEDENIS 

CANETTI &  
KAHANOFF - JOODSE 
AUTEURS
In samenwerking  
met de OBA 

Als vrouwen, maar ook als 
Joden, kregen Canetti (1897-
1963) en Kahanoff (1917-1979) te 
maken met een sociaal-culturele 
marginalisatie die hun wereld-
beeld en literaire expressie vorm 
gaf. Deze lezing heeft als doel 
het leven en denken van deze 
twee literaire auteurs in het licht 
te zetten.

expert: Celine ’t Hart 
cursus 8037 donderdagavond 
17 oktober 2019, 19:00-20:00 uur, 
kosten € 15

VEZA CANETTI

JACQUELINE KAHANOFF

MAURYCY GOTTLIEB, ‘SYNAGOGEDIENST OP JOM 
KIPPOER’ (DETAIL) , TEL AVIV MUSEUM OF ART



TAAL 

KITA BEET
Vervolg Kita Alef

De eerste beginselen van het 
Ivriet heeft u inmiddels onder 
de knie. U breidt uw kennis 
van de tegenwoordige tijd en 
grammatica verder uit, begint 
met de verleden tijd en leert 
over de bekende ‘binjaniem’. 
Er is veel aandacht voor lezen, 
spreken, schrijven en luisteren 
(o.a. door middel van liedjes en 
YouTube-videofragmenten). De 
cursus wordt gegeven volgens 
het in Israël beproefde oelpan-
systeem (oelpan = ivrietschool). 

expert: Shirley Ensel 
cursus 8001 25 avonden vanaf 
maandag 16 september 2019, 
20:45-22:15 uur, € 460

TAAL 

KITA HEE
Voor zeer gevorderden

U behoort inmiddels tot de 
gevorderde Ivrietsprekers. 
Grammatica wordt dit jaar 
gedeeltelijk herhaald en verder 
uitgebreid. En natuurlijk ver-
groot u uw woordenschat. Er is 
veel aandacht voor conversatie. 
Ook besteedt de docente meer 
aandacht aan actuele onderwer-
pen. Verder wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van liedjes en 
YouTube-videofragmenten.

expert: Shirley Ensel 
cursus 8002 25 avonden vanaf 
maandag 16 september 2019, 
18:45-20:15, € 460

CULTUUR 

VIOLIST OP HET DAK 
Lezing in voorbereiding 
op concert 

Gaat u ook met uw (klein)kinde-
ren naar dit familie-vertel-con-
cert van het Kindermuseum van 
het Joods Cultureel Kwartier? 
Woensdagavond 20 november 
bespreekt maestro Jules van 
Hessen op zijn vertrouwde wijze 
de muzikale inhoud van dit con-
cert met daarin een prominente 
rol voor de muziek uit Anatevka 
(Fiddler on the Roof).

expert: Jules van Hessen
cursus 8015 een avond en een 
middag vanaf woensdag 20 
november 2019, 20:00-22:00 uur, 
kosten: € 32 (incl. kaartje)

CULTUUR 

JERUSALEM  
KWARTET IN HET 
CONCERTGEBOUW 
Concert en lezing 

Pakkend en gracieus:  
Mozarts Strijkkwartet in D, KV 
421, gespeeld door het Jerusa-
lem Kwartet. In Sjostakovitsj’ 
Tweede strijkkwartet klinkt zijn 
interesse voor Joodse muziek 
door. Sjostakovitsj verwerkt 
vooral klezmerinvloeden in zijn 
feestelijke kwartet. Voorafgaand 
aan het concert geeft dirigent 
Jules van Hessen een lezing over 
Sjostakovitsj. 

expert: Jules van Hessen
cursus 8026 donderdagavond 11 
juni 2020, 19:00-22:30 uur, kosten: 
€ 85 (eerste rang) of € 69 (tweede 
rang)

JERUSALEM KWARTET,
FOTO: RONALD KNAPP

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



CULTUUR 

JOODSE KUNSTE-
NAARSMIGRANTEN
Interactieve rondleiding 
in het Stedelijk Museum: 
Chagall, Picasso,  
Mondriaan en anderen: 
Migranten in Parijs

Marc Chagall, Pablo Picasso, Piet 
Mondriaan en andere beken-
de kunstenaars trekken in de 
eerste helft van de vorige eeuw 
naar hèt kunstcentrum van de 
wereld: Parijs. Onze gids, Anita 
Liemburg, neemt ons mee in 
het leven van onder andere de 
Joodse kunstenaar Chagall, de 
invloed van het jodendom op 
zijn werk en de rol van antisemi-
tisme in kunstenaarskringen.

expert: Anita Liemburg
cursus 8024 maandagmiddag 17 
februari 2020, 14:00-15:00 uur, 
kosten: € 17,50 (excl. entree  
Stedelijk Museum)

CULTUUR 

DAT ONVERWOEST-
BARE IN MIJ
Toneel & nabespreking 

In ‘Dat onverwoestbare in mij’ 
wekt actrice en theatermaakt-
ster Julika Marijn de schrijfster 
Etty Hillesum (1914-1943) tot 
leven. Spelend en zingend 
richt ze een even krachtig als 
ontroerend monument op voor 
een vrouw die zelfs in de diepste 
duisternis tot het eind toe een 
licht zag branden. Na afloop is 
er een nabespreking met soliste 
Julika Marijn.

expert: Julika Marijn
cursus 8025 woensdagavond 20 
mei 2020, vanaf 20:30 uur, kosten: 
€ 29 (incl. kaartje, nagesprek en 
drankje), locatie: Zaandam
FOTO JULIKA MARIJN: DIEDERIK VAN VLEUTEN

CULTUUR 

ELI CONTENT 
IN THE SPOTLIGHT 
Rondleiding in het Joods 
Historisch Museum 

Het Joods Historisch Museum 
organiseert een overzichts-
tentoonstelling met werk van 
de Nederlandse kunstenaar Eli 
Content (1943). Content is geïn-
spireerd door het Joods-zijn, de 
Tenach, filosofie en poëzie. 
Crescas organiseert een rond-
leiding, met na afloop koffie/
thee met naar keuze een bolus, 
brownie of boterkoek.

cursus 8016 keuze uit woens-
dagmiddag 4 december 2019 of 
dinsdagmiddag 3 maart 2020, 
14:00-15:30 uur, kosten: € 15 (excl. 
entree JHM)

CULTUUR 

CHAZZANOET 
IN THE SPOTLIGHT
Lezing 

Deze avond gaan we op 
onderzoek uit, ontdekt u dat 
de vroegste voorlopers van 
de chassidische muziek uit 
het Amsterdamse chazzanoet 
voortkwamen en hoe deze 
muziek zich verder ontwikkeld 
heeft. Over melodieën en 
improvisatie, maar bovenal gaan 
we samen luisteren naar veel 
schitterende en inspirerende 
muziek. Deze avond bouwt 
voort op de succesvolle avond 
van vorig jaar, maar kan prima 
worden gevolgd als u niet bij 
deze eerdere cursusavond 
aanwezig was.

expert: Irwin Oppenheim
cursus 8034 woensdagavond 
4 maart 2020, 20:00-22:00 uur, 
kosten: € 17,50

ELI CONTENT,
FOTO: HAN SINGELS

JULIKA MARIJN, FOTO: DIEDERIK VAN VLEUTEN

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



FILM 

ASK DR. RUTH 
Documentaire en lezing 

Ask Dr. Ruth vertelt het onge-
looflijke levensverhaal van Dr. 
Ruth Westheimer, die als kind de 
Sjoa overleefde en de eerste én 
beroemdste sekstherapeut werd 
op de Amerikaanse televisie. Re-
latietherapeute Julie Wagschal 
duikt in het fenomeen Dr. Ruth 
en haar bevindingen en wat hui-
dig onderzoek hierover zegt.

expert: Julie Wagschal
cursus 8031 donderdagavond 
6 februari 2020, 20:00-22:00 uur, 
kosten € 17,50

FILM 

THE HUMAN CHAME-
LEON: HYBRID JEWS 
ON SCREEN
Documentary & lecture 
(English spoken)

Zelig (1983), a ‘mockumentary’ 
or fictional documentary, played 
and directed by Woody Allen. 
The film highlights the life of 
Leonard Zelig, the ‘human cha-
meleon’, whose overwhelming 
desire to conform is reflected in 
the ability to take on to the face 
and physical characteristics of 
whomever he happens to meet. 
After the movie, film program-
mer and researcher Amir Vudka 
will elaborate about his PHD 
subject Hybrid Jews in cinema. 

expert: Amir Vudka 
cursus 8032 Thursdaynight, 
November 21st, 2019, from 20:00-
22:00, fee € 17,50

FILM 

THE GOLEM 
Film & lecture  
(English spoken)

In 16th century Prague, a rabbi 
creates a Golem - a giant crea-
ture made of clay. Using Jewish 
sorcery, he brings the creature to 
life in order to protect the Jews 
of Prague from persecution. 
This silent film masterpiece is a 
pinnacle of German cinema of 
expressionism, and one of the 
earliest (proto) sci-fi/horror films 
ever made. Film programmer 
and researcher Amir Vudka will 
explore the reincarnation of 
the Golem myth – as it seems 
the Golem is an architype that 
today is more relevant than ever 
before.

expert: Amir Vudka
cursus 8033 Thursdaynight, Janu-
ary 16th, 2020, from 20:00-22:00, 
fee € 17,50

FILM 

LEV CINEMA 
Soep & film, in samen-
werking met JMW 

Wegens groot succes herhaald! 
Bij Lev Cinema verwelkomen wij 
u met een heerlijk kopje soep en 
een broodje. Na vertoning wordt 
de film nabesproken met een 
gastspreker en is er ruimte voor 
vragen. Meer informatie over de 
films vindt u op onze website. 

Filmavond 1: Va, Vis et Deviens
Filmavond 2: Disobedience
Filmavond 3: The Band’s Visit

cursus 8018 donderdagavond  
19 december 2019
cursus 8019 donderdagavond  
9 januari 2020
cursus 8020 donderdagavond  
23 januari 2020
Steeds 18:00-21:30 uur, inclusief 
kosjere soep en broodjes, kosten  
€ 17,50 per film. 
Zonder soep en broodje zijn de 
kosten € 12,50; zeer beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.

THE BAND’S VISIT, FILM BIJ LEV CINEMA

REPRODUCTIE 
VAN DE GOLEM, 

TE KOOP IN PRAAG



LEZINGEN IN NAUWE 
SAMENWERKING MET HET 
GENOOTSCHAP VOOR DE 
JOODSE WETENSCHAP  
IN NEDERLAND
Bijzondere reeks lezingen 
over Joods-gerelateerde 
onderwerpen

In nauwe samenwerking met 
het GJWN (Genootschap voor 
de Joodse Wetenschap in 
Nederland) bieden wij jaarlijks 
vijf hoogwaardige lezingen 
aan. Wij openen het seizoen in 
november met een lezing van 
Ben Braber over het Joods 
verzet, gevolgd door Julia van 
der Krieke over Conversos - de 
eerste Joodse gemeenschap 
in Amsterdam en daarna een 
lezing van Julie-Marthe Cohen 
over de Joden van Suriname. 
De jaarlijkse Jaap Sajetlezing 
wordt gegeven door Henny 
van het Hoofd, over Joods 
onderwijs van 1860 tot 1940. 
De reeks wordt afgesloten door 
Hans Wallage met een lezing 
over Joodse vluchtelingen in de 
Middeleeuwen. 
FOTO BEN BRABER: NORMA BRABER-MCKINNEY

LEZING JOODS ONDERWIJS DOOR 
HENNY VAN HET HOOFD

DIAMANT BEURS: COLLECTIE J. VAN VELZEN, 
JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

LITERATUUR 

HET OEUVRE VAN 
ISCHA MEIJER
Bloemlezing door  
Ronit Palache 

Schrijfster Ronit Palache werkt 
aan een bloemlezing van Ischa 
Meijer, die in februari 2020 
verschijnt bij uitgeverij De 
Arbeiderspers in de prestigieuze 
Privédomeinreeks. Centrale 
thema’s zijn het jodendom 
en WOII. Palache laat zich 
inspireren door interviews die 
Ischa Meijer heeft gehouden, 
zijn toneelstukken, lezingen 
en boeken. Voor deze primeur 
vroegen wij Bertien Minco de 
schrijfster te interviewen vlak na 
verschijning van het boek.

expert: Ronit Palache
cursus 8028 voorjaar 2020, exacte 
datum volgt z.s.m op onze web-
site, kosten € 17,50

FOTO RONIT PALACHE: THOMAS SCHLIJPER

GESCHIEDENIS 

AMSTERDAM- 
DIAMANTSTAD 
Wandeling

Eeuwenlang was Amsterdam 
dé diamantstad van de 
wereld. Opvallend was de 
Joodse dominantie, zowel 
onder de arbeiders als bij de 
werkgevers. Onze gids, Daniël 
Metz, neemt ons mee naar 
verschillende diamantslijperijen 
en -zagerijen (waaronder de 
oudste diamantfabriek van 
de stad), de Diamantbeurs, 
het hoofdkantoor van de 
Handwerkers Vriendenkring, 
de Joodse Invalide, het Amstel 
Hotel en veel meer. 

expert: Daniel Metz
cursus 8047 zondagochtend 
27 oktober 2019, 11:00-13:00 uur, 
kosten € 18
FOTO DANIEL METZ: PATRICK STERNFELD

GESCHIEDENIS 

ONTDEK JOODS TIEL 
Wandeling

Sinds de Middeleeuwen hebben 
er Joden in Tiel gewoond. 
In de eerste helft van de 
negentiende eeuw groeide de 
Joodse gemeenschap in Tiel 
snel. Samen met gids Pierre 
van der Schaaf bezoeken we 
onder andere de voormalige 
synagoge en de Joodse school, 
het Jodenstraatje, de woning 
van de rebbes en de Joodse 
begraafplaats. 

expert: Pierre van der Schaaf
cursus 8048 zondagochtend 17 
mei 2020, 11:00–13:00 uur, kosten 
€ 18



IDENTITEIT EN LERNEN 

HALACHA AAN DE 
HAND VAN MA’ALEH 
FILMS
Kijken naar, en bespreken 
van unieke films

Inmiddels niet meer weg 
te denken uit het Crescas-
cursusaanbod. Studenten van 
de Ma'aleh School of Television, 
Film & the Arts, de enige Joodse 
orthodoxe filmacademie, 
maken voor hun eindexamen 
prachtige films, die altijd een 
maatschappelijk thema hebben. 
Wij mogen een aantal van deze 
korte films aan u laten zien. Na 
afloop bespreken we samen 
de thema’s aan de hand van de 
Joodse wetten. Dit jaar jaar weer 
een selectie van niet eerder 
vertoonde films. 

expert: Leo Mock
cursus 8008 vier avonden vanaf 
dinsdag 19 november 2019, 20:00 
-22:00 uur, kosten € 85

KOSJER KOKEN 

HAMITBACH  
HAPARSI
Perzische kookworkshops

Vóór de revolutie, in 1979, woon-
den er wel 100.000 Joden in Iran! 
Tijdens deze workshops gaan 
we onder andere khoresht ma-
ken (een stoofpot), een kruidige 
dikke groentesoep - ook wel 
aash genoemd, kookoo (omelet 
met groente), plov (witte rijst 
met groenten) en een variëteit 
aan salades. En natuurlijk maken 
we ook het onmisbare brood.

expert: Esther Erwteman
cursus 8050 twee ochtenden 
vanaf zondag 17 november 2019, 
10:30-14:00 uur, kosten: € 70

KOSJER KOKEN 

VEGAN IN TEL AVIV
Plant-based  
kookworkshops

Veganisme is razend populair 
in Israël en dat is niet verwon-
derlijk. Want onder andere door 
het klimaat is er een overvloed 
aan verse groenten en vruchten. 
Tijdens deze workshops gaan 
we een lunch maken met onbe-
kendere Israëlische gerechten, 
en dat alles zonder boter, kaas 
en eieren.

expert: Esther Erwteman
cursus 8051 twee zondagochten-
den vanaf 9 februari 2020, 10:30-
14:00 uur, kosten: € 70

KOSJER KOKEN 

KOKKERELLEN MET 
BUBBE EN ZEYDE
Intergenerationele  
kookworkshop

Wat is leuker dan met je klein-
kind een ochtend kokkerellen? 
In samenwerking met Maccabi 
gaan grootouders en kleinkin-
deren op een studiedag van 
Rosj Pina (kinderen van 6 t/m 
12 jaar oud) samen koken. Met 
onder andere recepten van Bea 
Polak belooft het een ochtend 
vol quality time, gezelligheid 
en zelfgemaakte lekkernijen te 
worden.

expert: Esther Erwteman
cursus 8049 donderdag 10 okto-
ber 2019, 10:30-14:00 uur, kosten: 
€ 35

KOKEN MET 
ESTHER ERWTEMAN

FOTO: ELVAN ÜNLÜ

Zie onze website voor meer informatie  
en om gelijk in te schrijven.



BEN BRIL, FOTO: WIKIMEDIA

OUT OF THE BOX 

SJOECHE PUBQUIZ
Quizavond in samen-
werking met NIW en 
Maccabi 

De davidster is een symbool 
van het Joodse volk. Maar in 
welke eeuw werd de vlag met 
een davidster voor het eerst als 
dusdanig gebruikt? En in welk 
land werd violist Itzhak Perlman 
geboren? Zaterdagavond 15 
februari 2020 organiseren 
Crescas, NIW en Maccabi de 
tweede Sjoeche Pubquiz, nu 
dus ook in samenwerking met 
Maccabi. 
Schrijf je in, met familie, een 
ploegje vrienden of met 
collega’s!

cursus 8030 zaterdagavond 15 
februari 2020, toegang gratis, 
aanmelden via de website.

OUT OF THE BOX 

WASTELESS 
Lezing door David Kat

Het Israëlische Wasteless is in 
Nederland van start gegaan 
om supermarkten te helpen 
verspilling uit te bannen. Tijdens 
deze avond met pionier David 
Kat gaat het over eten, verspillen 
en een recept voor het beter 
maken van onze planeet. Over 
de kansen en ontwikkelingen 
om met voedsel de wereld te 
repareren. Kortom: Tikoen Olam 
anno 2020.

expert: David Kat
cursus 8046 donderdagavond 
26 maart 2020, 20:00-22:00 uur, 
kosten € 17,50

OUT OF THE BOX 

DESIGN JE KEPPEL 
Keppels haken,  
in samenwerking met  
Oy Vey

Ooit wel eens een keppel 
gehaakt voor jezelf of een 
dierbare? Schuif aan bij 
Oy Vey - een gloednieuwe 
Joodse culturele hub in hartje 
Amsterdam, en haak in 5 weken 
een keppeltje (of meer ...). Deze 
cursus is toegankelijk voor 
iedereen - je hoeft geen ‘haak-
ervaring’ te hebben.

expert: Timor Faber
cursus 8014 zondagmiddag 1, 8, 
15, 22 en 29 maart 2020, 15:00-
16:30 uur, kosten € 50

OUT OF THE BOX 

EEN GENERATIE 
JOODSE BOKSERS
Lezing in de boksring

Wist u dat de prijzenkast 
van Ben Bril bij toeval in een 
boksschool in Amstelveen 
terecht kwam? Over de 
nalatenschap van Ben Bril en 
de geschiedenis van Joodse 
boksers in Nederland, voor 
tijdens en na de oorlog, vertelt 
de Joodse profbokser Barry 
Groenteman in de boksring 
van zijn ‘Amsterdamsche 
Boksschool’.

expert: Barry Groenteman
cursus 8029 zondagmiddag 
24 november 2019, 14:00-16:00, 
kosten € 17,50

&

oy vey



FILOSOFIE 
SPINOZA, DE ETHICA  
EN DE TORA
Lezing

DE INVLOED  
VAN PLATO
Lezing

IDENTITEIT EN LERNEN
HOW TO SEIDER?
Dé voorbereiding  
op Seideravond

JODENDOM  
VOOR BEGINNERS
Drieluik in samenwerking 
met het JHM

MIJN NAAM IS LEVIE
Interactieve lezing

JOODSE MYSTIEK  
ONTRAFELD
Lezing

HALACHA AAN DE 
HAND VAN MA’ALEH 
FILMS
Kijken naar, en bespreken 
van unieke films

GESCHIEDENIS 
ANTISEMITISME EN 
ISLAMOFOBIE -  
DE PARALLELEN EN 
VERSCHILLEN
Lezing

KUNSJT
Joodse kunst(enaars),  
een introductie

“VERBORGEN  
VERLEDEN”  
GAAT JOODS 
Joodse genealogie  
met Harmen Snel

STROMINGEN IN  
HET CHASSIDISME
De wondere wereld  
van het Chassidisme:  
een historische blik

CANETTI & KAHANOFF 
- JOODSE FEMINISTEN 
In samenwerking 
met de OBA

KIJKJE IN HET ISRAË-
LISCH-PALESTIJNS  
CONFLICT 
Achtdelige geschied- 
kundige cursus

AMSTERDAM- 
DIAMANTSTAD 
Wandeling

ONTDEK JOODS TIEL 
Wandeling

TAAL 
KITA BEET
Vervolg Kita Alef
 
KITA HEE
Voor zeer gevorderden

CULTUUR 
ELI CONTENT 
IN THE SPOTLIGHT 
Rondleiding in het Joods 
Historisch Museum

VIOLIST OP HET DAK 
Lezing in voorbereiding 
op concert

JERUSALEM KWARTET 
IN HET CONCERT- 
GEBOUW 
Concert en lezing 

CHAZZANOET 
IN THE SPOTLIGHT
Lezing

JOODSE KUNSTE-
NAARSMIGRANTEN
Interactieve rondleiding in 
het Stedelijk Museum: o.a. 
Chagall, Picasso, Mondri-
aan: Migranten in Parijs

DAT ONVERWOEST- 
BARE IN MIJ
Toneel & nabespreking
 
LITERATUUR 
HET OEUVRE VAN 
ISCHA MEIJER
Bloemlezing door  
Ronit Palache 

KOSJER KOKEN 
KOKKERELLEN MET 
BUBBE EN ZEYDE
Intergenerationele  
kookworkshop

HAMITBACH HAPARSI
Perzische kookworkshops

VEGAN IN TEL AVIV
Plant-based kookworkshops

LEZINGEN IN NAUWE 
SAMENWERKING MET 
HET GENOOTSCHAP 
VOOR DE JOODSE  
WETENSCHAP  
IN NEDERLAND
Bijzondere reeks lezingen 
over Joods-gerelateerde 
onderwerpen

OUT OF THE BOX 
SJOECHE PUB QUIZ
Quizavond in samen-
werking met NIW  
en Maccabi

EEN GENERATIE  
JOODSE BOKSERS
Lezing in de boksring

WASTELESS 
Lezing door David Kat

DESIGN JE KEPPEL 
Keppels haken, in samen-
werking met Oy Vey

FILM 
ASK DR. RUTH 
Documentaire en lezing

THE HUMAN 
CHAMELEON: HYBRID 
JEWS ON SCREEN
Documentary & lecture

THE GOLEM 
Film & lecture

LEV CINEMA 
Soep & film, in samen- 
werking met JMW

Het Crescas jaarprogramma in één oogopslag voor op de koelkast

Aanmelden via: www.crescas.nl


