Het Genootschap Nederland-Israël, afd. Leeuwarden, organiseert voor het komende seizoen 20172018 weer een serie lezingen in de zaal van Eeltsje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ in
Leeuwarden-West op onderstaande avonden van 19.30 tot 21.30 uur.
Er is een goede busverbinding en ruime parkeergelegenheid nabij het gebouw.
1. Lezing door dr. Hanna van den Ende op dinsdag 5 september 2017 over het onderwerp
'Vergeet niet dat je arts bent' over Joodse artsen in Nederland periode 1940-1945 (*).
2. Lezing door dhr. J.E. Glas, promovendus aan de RUG, op dinsdag 17 oktober 2017 met als
onderwerp ‘De geschiedenis van de Joodse Oorlog in de opstand tegen Rome AD 66–74’.
3. Lezing door dr. S.P. van ‘t Riet op dinsdag 21 november 2017 over het onderwerp "Joodse
humor : Van Moos en Sam tot Abraham" naar het gelijknamige boek “Een persoonlijke
speurtocht naar de bronnen en genres van de joodse humor” (*).
Verder is er weer een Israël producten tafel van het IPC verzorgd door Johanna Zilver.
4. Interview met journaliste Ronit Palache op 23 januari 2018 n.a.v. haar boek "Ontroerende
onzin" over de vele gesprekken met drie generaties joodse Nederlanders (*).
Verder is er weer een Israël producten tafel van de WIZO verzorgd door Iet Schabbing.
5. Lezing door drs. R. Post op dinsdag 27 februari 2018 over het onderwerp “Middeleeuwse
reisverhalen van beroemde joden als Petachia van Regensburg en Benjamin van Tudela” (*).
6. Op dinsdag 27 maart 2018 geeft Jossi Elbaz, vice-president and Project Manager Israel Chef
Association, een presentatie over zijn werk en daarbij verzorgt hij voor de aanwezigen
“lekkere hapjes en drankjes uit de Israëlische keuken”.
Het laatste half uur van de avond is er de gebruikelijke, jaarlijkse ledenvergadering.

*) Het betreffende boek kan bij de aanwezige boekentafel worden aangeschaft.
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