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Foto’s Joods huwelijk en muziek in vm. synagoge Winsum 14 en 15 september
Tijdens Open Monumentendag op 14 en 15 september is de voormalige synagoge, Schoolstraat 24 in
Winsum open voor publiek. Het thema is: ‘Plekken van Plezier’.
Zaterdag 14 september is er evenals zondag 15 onder andere de foto-expositie te zien van een joods
huwelijk.
Zaterdag van 14.00 - 16.00 uur geven leerlingen van Muziekschool Noordakkoord kleine concertjes.
De Muziekschool huurt de voormalige synagoge ook voor het geven van muzieklessen.
Open van 11.00 uur - 17.00 uur, toegang gratis. www.synagogewinsum.nl
In september wordt in ruim 30 landen de 20e Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed
georganiseerd. Het thema is: ‘Kunst & Cultuur’. In Nederland is dit op zondag 15 september
gelijktijdig met Open Monumentendag. Het doel is om te laten zien hoe de Joodse cultuur en traditie
in ieder land verankerd is in de plaatselijke cultuur. In Noord Nederland doen naast Winsum nog een
viertal andere locaties mee, te weten Bourtange, Groningen, Leek, Leeuwarden en Zuidlaren.
Zondagmiddag 15 september is er in de voormalige synagoge een foto-expositie te zien van het
eerste joodse huwelijk dat na de restauratie in de Folkingestraat Synagoge in Groningen plaatsvond
(2009). De foto’s zijn in bruikleen van de stichting Folkingestraat Synagoge en gemaakt door
fotograaf Robert Mulder. Ook is er een foto op canvas aanwezig van de huwelijksplechtigheid onder
de choepa van Helena Frank en Noach Benninga uit Eenrum in Groningen (1937). Het originele
schilderij is gemaakt door Helena's zus Sara Tromp-Frank. In de vitrine ligt onder andere een
bijzondere huwelijksakte uit 1827.
Om 16.00 uur is er een meeslepend muzikaal optreden. Twee vrolijke zangeressen met gevoel voor
show, Yvet Anna en Carla da Silva (Di Sheyne Sisters) vormen samen met de virtuoze violiste
Marjolijn Mellema deze middag een trio. Geïnspireerd door swingende zingende zusjes zoals de
Andrew Sisters, brengen zij hits uit het Jiddische theater van New York uit de jaren veertig. Deze
"sisters" hebben een repertoire van Jiddische liederen waarbij je gerust mee mag zingen, vrolijke
muziek met een praatje en een geintje. Met Di Sheyne Sisters wordt het altijd gezellig!
Open van 13.00-17.00 uur, toegang gratis. www.sjoelplein.nl

