Uitnodiging voorjaarsstudiedag
21 april 2018
Joods Historisch Museum
Amsterdam
Het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur nodigt u graag uit voor
de voorjaarstudiedag op zaterdag 21 april in het Joods Historisch Museum. Het thema van
deze studiedag is ‘Joods leven in kinderboeken.’ Tijdens deze studiedag zullen de sprekers
uiteenlopende aspecten belichten van het Joodse leven: o.a. jeugdverhalen over
jodenbekering, het werk van Clara Asscher-Pinkhof, de uitgaven van El Pintor en verhalen
over kinderen in Westerbork. Tot slot is er ook aandacht voor zigeuners in kinderboeken.
Programma
Ontvangst met koffie en thee vanaf 10.30 uur in het Museumcafé
Ochtend 11.00 - 12.30
- Welkom en opening door Jant van der Weg (voorzitter van SGKJ)
- Ewoud Sanders: ‘Jeugdverhalen over jodenbekering’
- Linda Horn: ‘Wie of wat was El Pintor?’
Lunchpauze 12.30-13.45
Lunch op eigen gelegenheid. In het museumcafé is beperkte ruimte voor de deelnemers aan de
studiedag. Tijdens de lunchpauze is er ook gelegenheid om de tentoonstelling Joden en het
huis van Oranje te bezoeken en tevens zijn er boeken van El Pintor te zien.
Middag 13.45-16.00
- Marlies van Berchum-Sterk: ‘Leven en werk van Clara
Asscher-Pinkhof’
- Martine Letterie: ‘Kinderen in Westerbork’
- Jean Kommers: 'Twee eeuwen zigeuners in kinder- en
jeugdliteratuur'
Kosten
Deelname kost €10 en voor niet-SGKJ-ers €12,50. We
verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te
maken op NL88 INGB 0002 3485 52 t.a.v. de Stichting
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Introducées zijn na aanmelding ook welkom. Uw
aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw betaling,
daarna krijgt u een bericht ter bevestiging.
De toegang tot het museum kost €15, maar op vertoon van
een Museumkaart is de toegang gratis. U kunt een
museumticket kopen bij de ingang. Het is een maand geldig
en geeft toegang tot het Joods Cultureel Kwartier
(Kindermuseum, Portugese Synagoge, Ets Haim en
kenniscentrum).
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Aanmelding
Deelnemers dienen zich van tevoren (het liefst voor 17 april) aan te melden. Dat kan per email
StichtingGKJ@gmail.com of via een briefje aan de secretaris. Het adres is: Margreet van
Wijk-Sluyterman, Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten.
We verheugen ons op een interessante studiedag en zien er naar uit u te ontvangen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margreet van Wijk-Sluyterman

Bereikbaarheid
Adres

Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
Met openbaar vervoer:
Vanuit Centraal Station Amsterdam naar het Joods Historisch Museum: neem metro 51, 53 (richting
Gaasperplas) of 54. Uitstappen bij de halte Waterlooplein en twee minuten lopen naar het museum.
Met de auto:
In de omgeving van het Joods Cultureel Kwartier zijn drie parkeergarages waar u betaald kunt
parkeren: Markenhoven, ParkKing en Stadhuis/Muziektheater.

2

