


 

Doen, leren en beleven 
 
Na twee jaar, waarin we bijna alle cursussen online aangeboden 
hebben, gaan er in het seizoen 2022-2023 weer heel veel cursus-
sen live plaatsvinden. De cursussen die je via internet kunt volgen 
verdwijnen echter niet uit ons programma: iedereen zal ze kunnen 
blijven volgen, of je nu in de stad, de mediene of buiten Nederland 
woont. Crescas is er altijd, overal en voor iedereen.

Het thema van dit cursusjaar 
is “Levenskunst”. In dat kader 
organiseren we cursussen en 

workshops die niet eerder bij Crescas 
werden aangeboden: mindfulness, 
personal empowerment en de in Israël 
ontwikkelde zelfverdedigingsmethode 
Krav Maga. Komend jaar kun je bij 
Crescas zowel doen, leren als beleven!
 
Daags na de Hoge Feestdagen staat het 
openingsevenement gepland: een ge-
sprek tussen Sonja Barend, de koningin 
van de talkshow en opiniemaakster en 
publicist Ronit Palache.

Joodse filosofie, literatuur en geschie-
denis krijgen in het cursusaanbod ook 
weer volop aandacht. De Cresacas lees-
club bijvoorbeeld en een reeks lezingen 
door Bert Wallet over de toekomst van 
de Joodse studies maken deel uit van 
ons aanbod. Ook hebben we een aantal 
cursussen gepland die toegankelijk zijn 

voor een breed publiek, zoals ‘Joden-
dom voor Dummies’ en ‘Wandelingen 
langs Amsterdamse synagoges’.

Crescas en het Joods Studiecentrum 
Leiden zijn samen gegaan, daarom 
hebben we nu een veel uitgebreider 
aanbod aan taalcursussen. Op onze 
website krijgt het Crescas Taleninstituut 
voortaan een vaste plek. Het is daar 
met het blauwe logo gemakkelijk te 
vinden. Nieuw en uniek is de cursus 
‘Ladino leren met gedichten’.

Ook dit jaar heeft Crescas samen-
werking gezocht met geestverwante 
organisaties. Met de Vereniging 
Hebreeuws hebben we een project 
gestart waarin het kinderverhaal ‘Kom 
je bij me wonen’ van Lea Goldberg 
wordt vertaald. Met JMW organiseren 
we een boekenfestival en een aantal 
museumwandelingen. Ook de lezingen 
in samenwerking met het Genootschap 
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Onze nieuwsbrief

In de digitale nieuwsbrief lees 
je over onze cursussen en 
evenementen. Verder hebben wij 
onze vaste rubrieken: Boekennieuws, 
Kunst&Cultuur, Kort nieuws van overal 
en het weekoverzicht van relevante 
programma’s op televisie en radio.

Zo weet je elke vrijdagochtend wat er 
op cultureel gebied in Joods Nederland 
speelt.

Ontvang je onze nieuwsbrief 
nog niet? Abonneer je 
via www.crescas.nl/

nieuwsbrief (je ontvangt eerst een 
bevestigingsmail), of scan de QR code.

voor de Joodse Wetenschap in Neder-
land, worden dit jaar weer voortgezet.

In 2023 bestaat Crescas 24 jaar. Nog 
nét geen jubileum, maar wel een 
mooie aanleiding om deze mijlpaal 
te vieren met een feestelijk concert! 
Wat en wanneer dat zal plaatsvinden 
zullen we snel bekend maken via onze 
website, dus houd die in de gaten. En 
mocht je nog niet geabonneerd zijn 
op onze nieuwsbrief, doe dat dan ook 
meteen, daarmee krijg je elke week 
veel waardevolle informatie, columns 
en artikelen toegezonden. Speciaal 
gemaakt voor jou door de mensen van 
Crescas.

Geniet van dit rijke, 
diverse en inspirerende 
programma. Maak nu je 
keuze en schrijf je in – dat 

kan via de website www.crescas.nl/
cursussen of gebruik de QR-code om 
direct alle informatie van de door jou 
gekozen cursus online te vinden en je 
aan te melden. De brochure is op thema 
ingedeeld en niet op datum. Op de 
website staan alle cursussen op datum 
volgorde.

Het Crescas-team
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Een leven vol
inspiratie
Een gesprek tussen Sonja 
Barend en Ronit Palache

SONJA BAREND,
RONIT PALACHE

Sonja Barend wordt wel ‘de 
koningin van de talkshow’ 
genoemd. Ruim dertig jaar 
domineerde ze met haar 
interviews het Neder-
landse televisielandschap 
– vrijwel iedereen die er 
toe deed kwam bij haar 
aan de talkshowtafel. Met 
haar persoonlijke manier 
van vragen stellen en 
scherpe observaties wist 
ze van elk interview een 
feest te maken. Crescas 
sluit de periode van de 
Hoge Feestdagen af met 
een ‘live’ gesprek tussen 
Sonja Barend en schrijfster 
Ronit Palache. Het gesprek 
is ook in een live stream te 
volgen.

Amsterdam en online

1 bijeenkomst € 12,00

Dins 25 okt 2022 20:00-21:30

Crescas is jarig! 
Een programma
met swing

EMMELIE ZIPSON
EN MUZIKANTEN

In 2023 bestaat het Joods 
Educatief Centrum Crescas 
24 jaar. Dat is nog nét 
geen lustrum, maar wel 
een mooie aanleiding voor 
een feestelijk concert. 
Presentator en zangeres 
Emmelie Zipson brengt 
met haar muzikanten en 
programma met swing, 
pop en jazz waarbij je niet 
stil kunt blijven zitten, 
en met haar liederen 
vol nesjomme vertelt ze 
verhalen die ontroeren.

Het aantal plaatsen voor 
dit unieke evenement is 
beperkt, dus reserveer nu 
alvast de datum én je plek!

Amsterdam

1 bijeenkomst € 15,00

Zat 18 feb 2023 20:00-21:00

Boekenfestival
met Lev
Een evenement
voor lezers!

VERSCHILLENDE SPREKERS

In het digitale tijdperk 
vind je ze steeds minder: 
boekenmarkten. Crescas 
en JMW organiseren hun 
eigen boekenmarkt in het 
kader van de Boekenweek 
2023, en we noemen 
het Boekenfestival. Je 
kunt snuff elen tussen de 
boeken die je gratis kunt 
meenemen, luistert naar 
een literaire lezing of gaat 
in gesprek met een van 
de aanwezige schrijvers 
en vertalers, en dat alles 
onder het genot van een 
hapje en een drankje. Je 
kunt ook eigen boeken 
meenemen en ze ruilen 
voor andere.

Amsterdam

1 bijeenkomst gratis

Zon 16 apr 2023 13:00-16:00
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Hoe wordt het
Joods Cultureel
Kwartier geleid?
Over de maatschappe-
lijke positie van musea en 
het JCK in het bijzonder

EMILE SCHRIJVER

Van musea wordt 
tegenwoordig verwacht 
dat ze een rol spelen 
in maatschappelijke 
kwesties. Voor het Joods 
Cultureel Kwartier 
betekent het dat in de 
onderwerpen die aan bod 
komen strategische keuzes 
moeten worden gemaakt. 
Aan het zich verhardende 
debat over antisemitisme 
valt daarbij niet te 
ontkomen. Dat geldt zeker 
ook voor het Nationaal 
Holocaustmuseum dat 
in het najaar van 2023 
geopend wordt.

Amsterdam

1 bijeenkomst € 17,50

Dins 9 mei 2023 19:30-21:30

Leren en beleven
Een Talmoedisch debat

LEO MOCK, YANKI JACOBS, TAMARAH BENIMA, ERIC OTTENHEIJM

Op 20 juni 2023 gaan Tamarah Benima (Beit Ha'Chidush), 
Yanki Jacobs (Chabad) en Eric Ottenheijm (Universiteit 
Utrecht), drie Joodse geleerden van naam, elk vanuit 
hun eigen achtergrond met elkaar én met het publiek in 
discussie over een tekst uit Talmoed Bavli, Berachot 28a. 
Een leiderschaps geschil tussen Rabbi Gamliel en Rabbi 
Yehoshua is daarin de rode draad. Wie van deze twee 
rabbijnen heeft in zijn handelingen gelijk? Kom je eigen 
mening vormen en laten horen tijdens dit debat. Moderator 
is onze docent rabbinica Leo Mock.

Amsterdam

1 bijeenkomst € 17,50

Dins 20 juni 2023 20:00-22:00
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De Crescas
leesclub leest 
Dorit Rabinyan,
Hila Blum en
Arnold Zweig
De eerste van de twee 
leeskringen van dit 
seizoen.

SYLVIE HOYINCK

De leeskring bleek in 
het afgelopen seizoen 
zo’n succes dat we dit 
jaar twee leesgroepen 
hebben opgezet. In beide 
leesgroepen worden drie 
boeken van moderne 
Joodse en (vertaalde) 
Israëlische schrijvers 
gelezen en besproken. 

In Leesgroep I lees je 
Perzische bruiden van 
Dorit Rabinyan (1972), Hoe 
je van je dochter moet 
houden van Hila Blum 
(1969) en De Vriendt keert 
terug van Arnold Zweig 
(1887-1962).

Online

3 bijeenkomsten € 65,00

Ma 14 nov 2022 20:00-22:00

De Crescas
leesclub leest
Josepha Mendels, 
Dror Mishani en 
A.B. Yehoshua
De tweede van de twee 
leeskringen van dit 
seizoen.

SYLVIE HOYINCK

Na de drie boeken in 
Leesgroep I gaan we 
nu verder met Rolien 
en Ralien van Josepha 
Mendels (1902-1995), Drie
van Dror Mishani (1975) 
en De fi gurante van A.B. 
Yehoshua (1936-2022).

Online

3 bijeenkomsten € 65,00

Ma 13 mrt 2023 20:00-22:00

Het Slot
Kafka als fi losoof

VICTOR KAL

Het Slot is één van de drie 
onvoltooide romans van 
de Tsjechische schrijver 
Franz Kafka (1883-1924). 
Het Slot wordt beschouwd 
als een van de eerste grote 
modernistische romans uit 
de wereldliteratuur. Kafka 
schreef het in 1922, maar 
het boek werd pas in 1926 
postuum uitgegeven. Het 
Slot is Kafka's onderzoek 
naar de manier waarop 
vrijheid en religie bij 
elkaar horen. Dat doet hij 
door een reeks kleurrijke 
en hilarische fi guren ten 
tonele te brengen. Viktor 
Kal neemt je mee in de 
wereld van Franz Kafka.

Amsterdam

2 bijeenkomsten € 35,00

9 en 16 jan 2023  20:00-22:00
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Joodse fi losofi e
Waarin laat de Joodse 
fi losofi e zich als Joods 
herkennen?

VERSCHILLENDE DOCENTEN

Welke thema’s keren 
telkens terug in het Joodse 
denken? Deze online 
cursus geeft een overzicht 
van de bekendste fi losofen 
uit de Joodse geschiedenis 
in de klassieke oudheid, de 
middeleeuwen, de nieuwe 
en de moderne tijd. In de 
cursus worden onder meer 
Philo van Alexandrië (25 
vdgj-50 ndgj) Judah Halevi 
(1075-1114), Emmanuel 
Levinas (1906-1995) en 
Yeshayahu Leibowitz 
(1906-1994) belicht.

Je kunt per lezing 
inschrijven.

Online

€ 15,00 per lezing

Don 20 okt 2022 20:00-21:00

Andreas Burnier
Een literaire salon met en 
door Ronit Palache

RONIT PALACHE

Andreas Burnier (1931-
2002) was schrijfster, 
criminoloog en feministe 
en ook de eerste vrouw die 
publiekelijk genderdysforie 
in Nederland bespreekbaar 
maakte. Als één van de 
oprichters van Crescas 
krijgt de veelzijdige 
Burnier in een aan haar 
gewijde literaire salon 
bijzondere aandacht. 
Aanleiding is het recent 
verschenen boek Elk boek 
is een gevaar van Ronit 
Palache. In deze lezing 
vertelt Palache over haar 
fascinatie voor deze 
bijzondere geleerde en 
hoe ze te werk is gegaan 
bij het samenstellen van 
haar boek.

Amsterdam

1 bijeenkomst € 10,00

Woe 21 sept 2022 20:00-21:30

De toekomst van
de Joodse studies
Klassiekers van de Joods 
studies IV - een serie 
lezingen door Bart Wallet

BART WALLET

Het veld van Joodse 
studies is sterk in bewe-
ging. Nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten stellen 
kritische vragen over het 
eigen karakter ervan. Wat 
betekent het postmoder-
nisme voor Joodse studies? 
En hoe kan het jodendom 
op een vruchtbare 
manier als een cultuur 
worden bestudeerd? In 
vijf invloedrijke boeken 
wordt gepoogd om Joodse 
studies te herformuleren, 
urgent te maken voor het 
bredere maatschappelijke 
debat en betekenisvol voor 
(post)moderne Joden. 
Je kunt je per lezing 
inschrijven of, met korting, 
voor alle vijf.

Online prijs per lezing

5 bijeenkomsten € 15,00

Don 10 nov 2022 20:00-21:00
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Vijf lezingen
waarin Joodse
wetenschap
centraal staat 
In samenwerking met 
het Genootschap voor de 
Joodse Wetenschap in 
Nederland

VERSCHILLENDE DOCENTEN

Politiek commentator 
Salomon Bouwman spreekt 
over de demografi sche 
veranderingen in Israël; 
hoogleraar Jessica 
Roitman verzorgt de Jaap 
Sajet lezing over Asjkenazi-
sche en Sefardische Joden 
in het Amsterdam van de 
17de eeuw; hoogleraar 
Eric Ottenheim vertelt over 
zijn recente onderzoek 
naar Parabels; universitair 
docent Marjo Korpel zal 
spreken over Tatoeages en 
Tanach en kunsthistorica 
Diklah Zohar spreekt over 
mozaïekkunst in antieke 
synagogen. Gratis voor 
leden van het GJNW.

Amsterdam, niet-leden prijs

5 bijeenkomsten € 7,50

Zon 6 nov 2022 10:30-11:30

Fake nieuws
Kun je je psychologisch 
immuun maken voor 
desinformatie?

SANDER VAN DER LINDEN

Nepnieuws - op de 
sociale media is er 
haast geen ontkomen 
aan. Het verspreiden 
van ‘fake nieuws’ als 
propagandamiddel 
kennen we al heel 
lang - bijvoorbeeld 
antisemitische propaganda 
of de propaganda die 
Rusland verspreidt rond 
de oorlog in Oekraïne. 
Nepnieuws verspreidt zich 
als een virus razendsnel 
en laat zich moeilijk 
corrigeren. 

Sander van der Linden 
onderzoekt of het 
mogelijk is psychologisch 
immuniteit te ontwikkelen 
tegen nepnieuws en 
desinformatie.

Online

1 bijeenkomst € 17,50

Don 19 jan 2023 20:00-21:00

Diamantgracht
Een stadswandeling 
langs de Amsterdamse 
diamantindustrie 

DANIËL METZ

Eeuwenlang was Amster-
dam dé diamantstad van 
de wereld. Zowel onder 
de diamantbewerkers als 
onder de werkgevers in de 
Amsterdamse diamants-
ector waren opmerkelijk 
veel Joden. Daniël Metz 
vertelt de geschiedenis 
van de Amsterdamse 
diamantnijverheid en legt 
uit waarom juist Joden 
daarin werkzaam waren. 
De wandeling gaat langs 
enkele diamantslijperijen 
en -zagerijen, waaronder 
de oudste diamantfabriek 
van de stad, de Diamant-
beurs, het hoofdkantoor 
van de Handwerkers Vrien-
denkring en het vakbonds-
gebouw van de Algemene 
Nederlandse Diamantwer-
kersbond. 

Amsterdam

1 bijeenkomst € 17,50

Zon 7 mei 2023 11:00-13:00
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Ivriet kita Alef
Niveau: beginners

SHIRLEY ENSEL

Als je het Alef-Beet, het 
Hebreeuwse alfabet, 
beheerst kun je een begin 
maken met het lezen, 
spreken en schrijven van 
het Moderne Hebreeuws. 
Van de grammatica leer 
je vooral de werkwoorden 
in de tegenwoordige 
tijd. Door het maken van 
huiswerk train je je kennis, 
zodat je aan het einde van 
het lesjaar gesprekjes kunt 
voeren en kleine teksten 
lezen en schrijven.

Online

25 bijeenkomsten € 485,00

Ma 24 okt 2022 20:45-22:15

Ivriet kita Hee
Niveau: gevorderden

SHIRLEY ENSEL

Met de kennis die je 
in eerdere cursussen 
Modern Hebreeuws hebt 
opgedaan ga je verder 
met conversatie, lezen en 
schrijven. Lastige gedeeltes 
uit de grammatica 
worden herhaald, en 
door het lezen en online 
bekijken van het actuele 
Israëlische nieuws wordt 
je woordenschat steeds 
groter. Ook het luisteren 
naar liedjes in het Ivriet 
op YouTube is nu een stuk 
gemakkelijker geworden. 

Online

13 bijeenkomsten € 260,00

Ma 24 okt 2022 18:45-20:15

Ivriet kita Chet
Niveau: vergevorderden

SHIRLEY ENSEL

In deze lessen is het 
trainen en het toepassen 
van je kennis van de 
grammatica een belangrijk 
aspect. Je woordenschat 
is inmiddels zo groot 
dat het lezen, schrijven 
en luisteren steeds 
gemakkelijker gaat. Dat 
ervaar je zelf met de 
YouTube-video’s, de krant 
online en liedjes die 
deel uitmaken van het 
lespakket.

Online

13 bijeenkomsten € 260,00

Ma 31 okt 2022 18:45-20:15
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Ivriet toekomende 
tijd

NOA BREEMHAAR

Werkwoorden in het 
Moderne Hebreeuws 
vormen een aparte 
categorie binnen de 
grammatica. Als je de 
tegenwoordige en verleden 
tijd beheerst ben je 
vertrouwd met het principe 
van de stam die de basis 
vormt van de werkwoorden 
en de patronen van de 
vervoegingen. Ook de 
toekomende tijd kent vaste 
patronen. Die oefen je in 
rijtjes maar ook door het 
lezen van oude en nieuwe 
teksten. 

Leiden

25 bijeenkomsten € 360,00

Woe 21 sept 2022 18:30-20:00

Ivriet gevorderden

NOA BREEMHAAR

Voor wie al een ruime 
basiskennis heeft van het 
Moderne Hebreeuws en 
die graag in praktijk wilt 
brengen is deze cursus 
bij uitstek geschikt. 
Iedere les begint met 
een gesprek over een 
actueel onderwerp uit het 
nieuws. Ervaring is het 
sleutelwoord: door zelf 
actief met de taal bezig te 
zijn verbreed je je kennis 
en begrip.

Leiden

25 bijeenkomsten € 360,00

Woe 21 sept 2022 20:15-21:45

Bijbels 
Hebreeuws 
beginners
HANNAH NEUDECKER

In deze cursus leer je de 
Hebreeuwse medeklinkers 
en klinkers lezen en 
uitspreken. Daarna maak 
je een begin met de 
grammatica. Als je woord- 
en werkwoordvormen, 
voorzetsels en 
voornaamwoorden kunt 
herkennen maak je de 
grote stap naar het lezen 
en vertalen van de tekst 
van het boek Ruth, het 
verhaal uit Tenach over de 
Moabietische vrouw die 
de overgrootmoeder van 
koning David zou worden.

Online

25 bijeenkomsten € 485,00

Di 25 okt 2022 19:30-21:00
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Bijbels 
Hebreeuws 
licht gevorderden
HANNAH NEUDECKER

In deze cursus ga je 
verder met het lezen 
van het boek Ruth. Je 
hebt woordvormen en 
werkwoordstam leren 
herkennen, je kent de 
bezittelijke suffi  xen en 
bent ook al wat vertrouwd 
geraakt met de zinsbouw 
van het Bijbels Hebreeuws. 
Je tekstbegrip en je 
leestempo worden groter, 
zeker als je thuis oefent.

Online

20 bijeenkomsten € 360,00

Woe 19 okt 2022 19:30-21:00

Bijbels 
Hebreeuws
gevorderden
KAREL JONGELING

Nu je getraind bent in het 
lezen en begrijpen van 
het Bijbelse Hebreeuws 
kun je een fl inke stap 
vooruit maken. De 
tekst die in deze cursus 
behandeld wordt gaat 
over de familieperikelen 
van koning David zoals 
die beschreven staan in 
het bijbelboek Sjemoeël. 
Je bestudeert de tekst 
uit Tenach en bekijkt 
het commentaar op 
de tekst van de vroeg-
middeleeuwse rabbijn 
Rasji.

Online

25 bijeenkomsten € 360,00

Woe 26 okt 2022 19:30-21:00

Jiddisje leesgroep
RUBEN VERHASSELT

Voor deze cursus wordt 
een keus gemaakt uit de 
bundel 'Iber der grenets’, 
een bloemlezing met 
62 korte verhalen van 
33 befaamde Jiddisje 
schrijvers. 

Al lezende krijg je een 
prachtig beeld van de 
rijkdom van de moderne 
Jiddisje literatuur.

Online

16 bijeenkomsten € 315,00

Ma 31 okt 2022 19:45-21:15
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Jiddisj
vergevorderden

RUBEN VERHASSELT

De Jiddisje 
cultuurgeschiedenis 
van Litouwen en met 
name Wilne, dat vroeger 
wel het Jeruzalem van 
Litouwen werd genoemd, 
vormt de rode draad 
in deze cursus. Van de 
Jiddisje verhalenbundel  
Maiseboech uit 1602 tot 
moderne Jiddisje schrijvers 
en beroemde Jiddisjisten, 
het komt allemaal voorbij 
in Yerusholayim d'Lite: Di 
Yidishe kultur in der Lite / 
Jerusalem of Lithuania: A 
Reader in Yiddish Cultural 
History, een onmisbare 
reader uit 2020.

Leiden

16 bijeenkomsten € 315,00

Di 1 nov 2022 19:30-21:00

Ladino leren
met gedichten

NOAM VAZANA

In deze cursus geen 
droge grammatica; je 
leert de taal die door 
de Sefardische Joden in 
hun vroegere vaderland 
Spanje gesproken werd 
aan de hand van vaak 
eeuwenoude gedichten 
en liedteksten. Je leest de 
woorden, begrijpt wat ze 
betekenen, spreekt ze uit 
en hoort hoe ze klinken als 
ze worden gezongen. Dat 
mag je ook zelf doen - zo 
komt deze levende Joodse 
taal nóg meer tot leven.

Docente en musicus Noam 
Vazana maakte naam met 
haar muzikale Sefardische 
repertoire. Niet alleen 
zingt ze de eeuwenoude 
liederen, ze schrijft ook 
zelf gedichten in het 
Ladino.

Amsterdam

8 bijeenkomsten € 195,00

Di 6 dec 2022 18:45-20:15

Leesgroep Ivriet
SYLVIE HOYINCK

Het boek ‘Kom je bij ons 
wonen’ (oorspronkelijke 
titel: ‘Een fl at te 
huur’ - Dira lehaskir) is 
een klassieker van de 
Israëlische dichteres 
en schrijfster van 
kinderboeken Lea 
Goldberg (1911-1970). 
Met de tweetalige uitgave 
van Kom je bij ons wonen 
die in het voorjaar van 
2023 verschijnt, gaan 
de deelnemers aan de 
leesgroep Ivriet aan de 
slag. Iedereen die Modern 
Hebreeuws beheerst op 
niveau kita Gimmel kan 
meedoen!

Online

2 bijeenkomsten € 45,00

6 en 13 juni 2023 19:30-21:30
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Van studie naar
carrière: leider-
schap in de
praktijk
Training voor jonge 
professionals

DIVERSE DOCENTEN

Ben je student of een 
jonge professional tussen 
de 20 en 30 jaar? Crescas 
helpt je op weg van studie 
naar carrière met een 
cursus leiderschap die je 
op je CV kunt vermelden. 
Grijp deze unieke kans 
om de leider in jezelf te 
ontwikkelen! Crescas biedt 
deze bijzondere cursus 
voor de tweede keer aan 
en, dankzij een speciaal 
hiervoor verkregen 
subsidie, tegen zeer lage 
kosten. Het programma 
bevat zes verplichte 
onderdelen en twee vrije 
keuze workshops.

Amsterdam, prijs hele cursus

6 bijeenkomsten € 120,00

Di 14 feb 2023 19:00-21:30

Toekomstperspectief in onzekere tijden
Twee uitdagende rondetafelgesprekken voor wie 
met hedendaagse vragen worstelt

DEBBIE KNOLLER

Onze wereld is in hoog tempo aan het veranderen. We 
hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering, 
met automatisering en kunstmatige intelligentie waardoor 
beroepen dreigen te verdwijnen en met geopolitieke 
machtsverschuivingen. Aan de hand van publicaties van 
Kate Raworth en David Graeber, twee toonaangevende 
hedendaagse Joodse denkers, brengen we specifi eke 
vragen ter tafel. De eerste bijeenkomst gaat over 
klimaatverandering en de economie, de tweede over de 
toekomstige arbeidsmarkt. Drankje en lekkers staan klaar!

Amsterdam, prijs per lezing

2 bijeenkomsten € 5,00

Di 16 en 30 mei 2023 19:00-21:00

Cursussen voor studenten en jong professionals
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De kunst van het
onthaasten
Een minicursus 
mindfulness

MELISSA JACOBOVITS
DE SZEGED - AHLQVIST

In ons drukke bestaan 
komen we er soms niet aan 
toe om onze zintuigen te 
ervaren. Mindfulness helpt 
je intenser en bewuster te 
leven. Maar het omgaan 
met stressprikkels en 
oude patronen die je 
in de weg zitten moet 
je leren. Tijdens deze 
workshop maak je kennis 
met vaardigheden die je 
zouden kunnen helpen je 
beter te concentreren of 
ontspannen.

De verschillende aspecten, 
eff ecten en krachten van 
dit hogere bewustzijn, dat 
wij mindfulness noemen, 
ervaar je in een klein 
gezelschap.

Amsterdam

1 bijeenkomst € 35,00

Ma 3 apr 2023 19:30-22:00

Empowerment
doe je zelf
Een duwtje in de rug is 
alles wat je nodig hebt!

NOËL DE ROOIJ

Zit je niet lekker in je vel 
en kun je wel een power 
boost gebruiken? In deze 
workshop zul je je leven 
niet compleet veranderen, 
maar je maakt wel een 
begin. Ontdek wat je 
belemmert en vindt de 
kracht in jezelf om in 
beweging te komen. Op de 
weg naar meer zelfkennis 
zijn coach Noël de Rooij  
en je groepsgenoten je 
spiegel, je inspiratie en je 
aanmoediging. 

Zet die eerste stap en meld 
je aan!

Amsterdam

1 bijeenkomst € 35,00

Ma 23 jan 2023 20:00-22:00

Leer jezelf kennen
met Enneagram
“Niemand is precies het-
zelfde als jij. Koester dat 
wat jou uniek maakt.”

HANNAH NATHANS

Het zijn wijze woorden 
van Menachem Mendel 
van Kotzk (1787–1859), de 
Kotzker rebbe. Met behulp 
van het enneagram, een 
psychospiritueel systeem 
van negen persoonlijk-
heidstypen, ontdek je 
jouw eigen enneatype en 
vergroot je je persoonlijke 
groei en zelfi nzicht. Met de 
ontwikkeling van hogere 
bewustzijnsniveaus zul 
je bewust voor ander 
gedrag kiezen. Je wordt 
gelukkiger én je bereikt 
sneller je doel. Kennis van 
de andere enneatypes 
helpt je anderen beter te 
begrijpen. Schrijf je in en 
ontdek jouw enneatype!

Amsterdam

1 bijeenkomst € 25,00

Woe 8 maart 2023 20:00-22:00
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Parasja en
Haftara op de
vrijdagochtend
Bereid je voor op de
sjabbat met docent 
rabbinica Leo Mock

LEO MOCK

In het jodendom wordt 
het hele jaar door op 
elke sjabbat een gedeelte 
uit de Tora gelezen, de 
parasja hasjawoea, en als 
afsluiting een gedeelte uit 
het Bijbelboek Profeten, de 
haftara.

In de cursus lees je thuis 
de parajsa en haftara van 
de komende sjabbat. In 
de les leer je met Leo over 
de inhoud en betekenis 
daarvan. De cursus is een 
bron van inspirerende wijs-
heid van het begin van je 
sjabbat.

Amsterdam, prijs hele cursus

10 bijeenkomsten € 125,00

Vrij 4 nov 2022 10:00-11:00

Krav Maga
- ontdek je
eigen kracht!
Een workshop voor de 
absolute beginner

ARIK NATIV

Wil jij sterker in je schoe-
nen staan? Zelfverzekerd-
heid uitstralen? Weten dat 
je letterlijk en fi guurlijk 
van je af kunt slaan, mocht 
je in een penibele situatie 
terechtkomen? Kom naar 
de workshop Krav Maga 
van Crescas!

Krav Maga (Hebreeuws 
voor contactgevecht) is 
een zelfverdedigingsme-
thode die ontstaan is in 
Israël. Met Krav Maga kan 
iedereen, man, vrouw, jong 
en oud, zich verdedigen in 
de meest uiteenlopende 
situaties. De technieken 
zijn gebaseerd op instinc-
tieve reacties en daardoor 
eenvoudig aan te leren. 

Amsterdam

1 bijeenkomst € 35,00

Zon 20 nov 2022 10:00-12:00

Joodse
levensvragen
Hedendaagse maat-
schappelijke thema’s 
verfi lmd door jonge 
Israëlische cineasten

LEO MOCK

De studenten van de 
Ma’aleh School of 
Television, Film & the Arts
in Jeruzalem moeten als 
afstudeerproject relevante 
maatschappelijke kwesties 
verfi lmen. Dat hun oplei-
ding een Joods Orthodoxe 
fi lmacademie is maakt 
hun werk niet minder 
actueel, getuige de BAFTA 
(British Academy of Film 
and Television Arts) prijs 
voor Live Action 2022. Met 
docent rabbinica Leo Mock 
bekijk je enkele korte fi lms 
en hoor je zijn toelichting 
vanuit de Joodse wetten. 
Je kunt je per bijeenkomst 
inschrijven, of (met korting) 
voor alle vijf.

Amsterdam, prijs hele cursus

4 bijeenkomsten € 65,00

Di 1 nov 2022 20:00-22:00
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Welkom in sjoel
Een bezoek aan drie 
Amsterdamse synagoges 
op de vrijdagochtend

GABY SCHRIJVER

Ben je nog nooit in een 
synagoge geweest en wil 
je weten waarom de ene 
synagoge sjoel wordt 
genoemd en de andere 
snoge? Gaby Schrijver 
neemt je mee naar de 
Portugese synagoge, het 
Joods Museum en het 
gebouw van de Liberaal 
Joodse Gemeente 
Amsterdam. Gaby vertelt 
over de gebouwen en 
het Joodse leven van de 
gemeente die er gebruik 
van maakt. 

Je kunt per bezoek 
inschrijven of (met 
korting) voor alle drie. 
Per keer kunnen max. 16 
deelnemers deelnemen.

Amsterdam, per wandeling

3 bijeenkomsten € 17,50

Vrij 17 feb 2023 11:00-13:00

Jodendom voor dummies
Een drieluik over de Joodse religie

BART WALLET, LEO MOCK, LISA DE GOFFAU

Heb je altijd al meer willen weten over de geschiedenis, 
feestdagen en rituelen van het jodendom? Dit drieluik vindt 
plaats in het Joods Museum. Hoogleraar Bart Wallet belicht 
de geschiedenis en Leo Mock bespreekt de jaarcyclus van 
het jodendom. Tot slot neemt junior conservator Lisa de 
Goff au je mee door de rijke collectie van het museum en 
vertelt over de materiële cultuur en de gebruiksvoorwerpen 
die bij de Joodse religie horen. 

Je kunt je per lezing apart inschrijven, of (met korting) voor 
het geheel!

Amsterdam

3 bijeenkomsten € 17,50 per bijeenkomst

Zondag 8 jan 2023 11:00-13:00
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De mystiek van
het Hebreeuwse
alfabet
De tweede 
Leo Levie lezing

RUUD BARTLEMA

In de Joodse mystiek 
worden de letters van 
het Alef-Beet gezien als 
dragers van wijsheid en 
kennis. Voor beeldend 
kunstenaars vormen ze 
een bron van inspiratie. 
Onder hen ook Ruud 
Bartlema (1944) voor wie 
de kennismaking met de 
mystieke tradities van het 
chassidisme de aanzet 
gaf tot Wijsheid in kleur, 
een serie schilderijen 
naar de 22 letters van het 
Hebreeuwse alfabet. In 
deze lezing worden een 
aantal van Bartlema’s 
schilderijen gebruikt om 
de mystieke aspecten van 
de letters uit te leggen.

Online

1 bijeenkomst € 15,00

Don 12 jan 2023 20:00-21:00

Chamsa, 
de ultieme 
geluksamulet
Een mysterieus symbool

ETTY ELBAZ-GRIFFIOEN

De chamsa is een 
handvormig symbool met 
vijf vingers dat magische 
bescherming moet geven 
tegen het boze oog. In 
het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika wordt de 
amulet de hand van 
Miriam/Fatima genoemd.  
De chamsa heeft ook een 
plek in de Joodse folklore; 
over de precieze betekenis 
zijn de geleerden het 
nog altijd niet eens. Etty 
Elbaz-Griffi  oen vertelt je 
alles over de geschiedenis 
en achtergrond van de 
chamsa, en daarna maak 
je in deze creatieve 
workshop je eigen amulet.

Amsterdam, incl. materiaal

1 bijeenkomst € 25,00

Zon 18 sept 2022 14:00-16:00

Nieuw bij Crescas:
de museum
wandelgroep
Drie tentoonstellingen
in drie musea,
met rondleiding

VERSCHILLENDE DOCENTEN

In samenwerking met 
JMW bezoek je een 
tentoonstelling waar een 
professionele museumgids 
een rondleiding verzorgt. 
Welke exposities dat zullen 
zijn is nog niet bekend. 
Volg onze nieuwsbrief en 
website – daar vind je t.z.t. 
alle informatie! 

Je kunt je per wandeling 
apart inschrijven.

Amsterdam, per wandeling

3 bijeenkomsten € 17,50

Wordt nog bekend gemaakt 
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Amsterdam

2 bijeenkomsten € 17,50

Maa 24 april en 1 mei 2023 19:30-21:30

Het Holocaust Namenmonument
in Amsterdam
Over het ontstaan en de betekenis van het monument

JACQUES GRISHAVER, JOHAN VAN LIEROP, GERBEN POST

De meer dan 102.000 slachtoff ers van de Sjoa die nooit een 
graf hebben gekregen, hebben sinds 19 september 2021 
eindelijk een eigen monument. Daniel Libeskind ontwierp 
het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat in 
het hart van de vroegere Jodenbuurt. Jacques Grishaver, 
voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité en 
architect Johan van Lierop vertellen over de totstandkoming 
en de historische achtergrond van het monument. Een 
week later is er een rondleiding door het gedenkteken met 
Grishaver en historicus Gerben Post. In samenwerking met 
het Auschwitz comité.

Facestories
Een portret van Joods 
Nederland in foto’s en 
verhalen

JULIE BLIK

Na het afronden van het 
boek 75 FACESTORIES, 75 
Nederlandse Joden na de 
bevrijding  (2020), besloot 
Julie Blik door te gaan met 
deze korte, persoonlijke 
verhalen en portretten. Nu 
werkt ze aan een serie met 
minstens 250 mensen van 
alle leeftijden uit het hele 
land voor een groot portret 
van de Nederlandse Joden 
in de enorme diversiteit 
van hun etnische, culturele 
en religieuze achtergrond. 

Julie Blik vertelt over de 
vele aspecten van het 
project dat in 2025 klaar 
moet zijn.

Amsterdam

1 bijeenkomst € 15,00

Woe 1 feb 2023 20:00-21:00



Jodendom – daar geef je om!
Doneer aan één van onze projecten:

Het educatief 
jaarprogramma

De wekelijkse 
Crescas nieuwsbrief

De digitale 
bibliotheek

Speciaal project 
2022-2023: 
Tolerantie op 
school

Het Crescas 
Taleninstituut

Leiderschap voor 
studenten en jonge 
professionals

Je bent al donateur met een bedrag 
van 25 euro. Bij een donatie van 50 
euro of meer ontvang je ons Rosj 
Hasjana geschenk. 

Met donaties van 500 euro of meer kun 
je een of meer cursussen ‘adopteren’. 
Dat betekent dat een cursus, ook 
als het aantal deelnemers niet 
kostendekkend is, tóch door kan gaan.

Met jouw donatie zorg je dat Joodse 
educatie voor volwassenen blijft 
bestaan en dat ook mensen met een 
kleine beurs kunnen deelnemen.
Bezoek www.crescas.nl/doneren of 
scan de QR code.
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Wij danken al onze donateurs en de fondsen die ons regelmatig steunen. Jullie bijdrage versterkt 
onze continuïteit en zorgt ervoor dat wij elk jaar een mooi programma kunnen aanbieden. 

Het project ‘Van werk naar carrière’ is met een subsidie van de erpachttegoeden uitgevoerd. 
De projecten ‘Een leven vol inspiratie’, ‘Joodse fi losofi e’, ‘Leren en 
beleven’ en de vertaling ‘Kom je bij ons wonen’ kunnen door een 
Maror subsidie uitgevoerd worden. Hartelijk dank voor alle steun!
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Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam

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

www.crescas.nl
www.joodsebibliotheek.nl
www.joopalbibliotheek.nl

www.joodsecanon.nl


