
‘De ziel van de Jiddische muziek’ 

 
 

 

  Aanvang: 15.00 uur 
  Toegang:  € 6,00  
  reserveren aanbevolen via 
  info@sjoelplein.nl 
  zie ook: www.sjoelplein.nl  
    

   Locatie: 

   Winsumse sjoel 
   Schoolstraat 24 
   9951 EL Winsum 
   

 

spreekster  
Carla da Silva 

 
Vertolkster van het 

Jiddische lied 
 
 

 Wat is de oorsprong? 
 

 Hoe heeft deze muziek 
zich ontwikkeld?  

 
 Hoe weerspiegelt het de 

ervaringen van het 
Jiddische volk?   

 
 Een lezing vol met beeld- 

en geluidsfragmenten en 
live- zang  

http://www.sjoelplein.nl


De	  ziel	  van	  de	  Jiddische	  muziek	  

-‐	  Lezing	  Carla	  da	  Silva	  in	  Winsumse	  sjoel	  -‐	  	  

Op	  zondagmiddag	  15	  november	  2015	  staat	  in	  de	  Sjoellezing	  van	  stichting	  Een	  Joodse	  Erfenis	  	  
de	  Jiddische	  muziek	  centraal.	  Carla	  da	  Silva	  geeft	  sinds	  1999	  workshops	  Jiddische	  zang	  en	  
lezingen	  over	  Jiddische	  cultuur.	  

De	  vreugde	  en	  weemoed	  van	  de	  Jiddische	  muziek	  raakt	  het	  hart	  en	  weerklinkt	  in	  de	  ziel.	  De	  	  
instrumentale	  muziek,	  geworteld	  in	  de	  Oost-‐Europese	  volksmuziek,	  heeft	  zich	  in	  de	  70-‐er	  
jaren	  vernieuwd	  en	  verbonden	  met	  de	  rijke	  Jiddische	  zangtraditie.	  Sinds	  deze	  revival	  spreken	  
we	  van	  klezmer	  muziek.	  	  De	  wereld	  van	  het	  Jiddische	  lied	  reikt	  echter	  veel	  verder	  dan	  de	  
klezmer.	  	  
In	  deze	  lezing	  gaat	  Carla	  op	  zoek	  naar	  de	  oorsprong	  van	  de	  Jiddische	  muziek:	  de	  Joodse	  
zangtraditie,	  de	  bron	  van	  beide	  muziekvormen.	  Wat	  zijn	  de	  kenmerken?	  Hoe	  heeft	  het	  zich	  
ontwikkeld?	  We	  zien	  hoe	  de	  liederen	  het	  leven	  van	  de	  Asjkenazische	  Joden	  in	  al	  zijn	  vormen	  
weerspiegelt.	  	  Aan	  de	  hand	  van	  vele	  film-‐	  en	  geluidsfragmenten	  en	  live-‐gezongen	  liederen	  
komt	  deze	  wereld	  tot	  leven.	  
	  
Carla	  da	  Silva	  (Den	  Haag,	  1957)	  houdt	  zich	  al	  vele	  jaren	  bezig	  met	  de	  Jiddische	  muziek	  en	  
cultuur.	  Haar	  studie	  Engelse	  taal	  en	  letterkunde	  (RUG)	  rondde	  zij	  af	  in	  de	  Joods	  -‐
Amerikaanse	  literatuur,	  waarbij	  zij	  zich	  verdiepte	  in	  de	  geschiedenis	  van	  Asjkenazische	  
Joden.	  Dit	  bracht	  haar	  bij	  de	  Jiddische	  muziek,	  die	  zij	  als	  zangeres	  ging	  vertolken.	  In	  Oxford	  
(1994)	  leerde	  zij	  de	  Jiddische	  taal	  en	  voor	  de	  muziek	  ging	  zij	  naar	  New	  York	  en	  Montreal	  
(1999).	  Ook	  nu	  is	  zij	  regelmatig	  te	  vinden	  op	  Jiddische	  zomerfestivals	  waar	  zij,	  volgens	  de	  
Joodse	  traditie,	  altijd	  blijft	  bijleren.	  
Carla	  zingt	  o.a.	  in	  Klezmer&Co	  ,	  geeft	  lezingen	  en	  workshops	  Jiddische	  zang	  (www.jechida.nl)	  
	  
	  
	  

datum:  zondagmiddag 15 november 2015, aanvang 15.00 uur  

locatie:  Winsumse sjoel, Schoolstraat 24, 9951 EL, Winsum 

spreker: Carla da Silva (http://www.jechida.nl/carla-da-silva.html) 

organisatie: stichting Een Joodse Erfenis, Winsum (www.sjoelplein.nl)  

toegang: € 6,00 

aanmelding: reserveren aanbevolen via  info@sjoelplein.nl of 0595-442728 

 

	  


