Thema
2019

4 mei
De huiskamer
van Hoorn

Aanvang 20.45 uur, toegang gratis.

In Vrijheid Kiezen
Nationaal Comité 4 en 5 me

Spiro Musica

Bounded – Nelleke Allersma
Een vrouwenfiguur omwikkeld met doek en touwen.
“Ik ben gefascineerd door Christo, een kunstenaar
die gebouwen en bruggen inpakte met witte doeken.”

Gabriel Fauré ( 1845 – 1924 )
Requiem Opus 48
Spiro Musica is een kamerkoor uit Hoorn en
zingt van klassiek tot modern, religieus en profaan,
van Bach tot The Beatles.
Dirigent: Hilda Wiarda

Organist: Leonard Seeleman

16 april
t/m
5 mei

2019

Met Digilessen en ooggetuigenverslagen

Open Joodse Huizen in Hoorn

Alle oorlogsverhalen op oorloginhoorn.nl

Woensdag 1 mei 2019 in Hoorn. Toegang gratis.
10
10
11
12

uur
uur
uur
uur

13
13
14
14
15
15
16

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Voorbeeldpagina’s
uit een digiles

Nieuwstraat 23, Statenlogement
Tweeboomlaan 79
Grote Oost 35, stripwinkel Het Gele Teken
Grote Oost 6,
Advocatenkantoor Van Diepen & Van der Kroef
Pieterseliesteeg 7
Nieuwe Noord 33
Keern 81
Grote Oost 58, het Claes Joesthuys
Drieboomlaan 69
Beatrixlaan 3
Het Claes Joesthuis, Grote Oost 58, Oosterkerk
Burgemeester Jan Nieuwenburg kijkt met voorzitter
Eddy Boom terug op OJH. Muzikale ondersteuning van Margreth Koning.
OJH is een project van het Joods Cultureel Kwartier, naar een idee van Denise Citroen.

40-45 Gezichten – Verhalen
Op de tentoonstelling Bezet & Bevrijd:
6 foto’s van Pim Huijsmans.

Hans Back

(1937)

Persoonlijk leed bleef ons bespaard.
Ik was vier jaar oud, toen mijn moeder
gillend de tuin van ons huis in rende:
“Papa is opgepakt!”

Stiltes

Een jongerenvoorstelling
op locatie in Hoorn

3 mei: 21.00 uur
4 mei: 17.00 en 21.00 uur
pakhuishoorn.nl

Naast de website is er ook
de gratis app ‘Oorlog in
Hoorn’, voor Android en
Apple. De app heeft een
speurtocht voor de jeugd
en een wandeltocht voor
volwassenen.
Vorig jaar werd de website
Oorlog in Hoorn gelanceerd.
Hét platform waarop alle
verhalen uit de oorlog worden verzameld en bewaard
voor de volgende generatie.
Veel aandacht is er op de site voor de digilessen die zowel klasSKLCCĚCĚSKNFKUKFTGGĚLTNNGNVORFGNIGUOĚIF&KěęCCRYĞ
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weer twee toegevoegd.
Er valt dus niet alleen veel te lezen en te zien voor volwassenen, er staan daarnaast ook inmiddels zes digilessen voor het basisonderwijs op. Onderdeel van
de lessen zijn filmpjes met speciaal hiervoor geschreven scenes die zijn gebaseerd op Hoornse oorlogsverhalen. Deze scenes worden gespeeld door Hoornse jongeren. De digilessen zijn voor alle scholen in Hoorn gratis te gebruiken.
Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen kennis opdoen van deze belangrijke
periode in de geschiedenis van hun eigen stad.eet archief
Ook zijn er video’s te zien met ooggetuigenverslagen gemaakt door leerlingen
van vier Hoornse middelbare scholen. Samen met en bij Cinema Oostereiland
kregen deze leerlingen de kans om ooggetuigen van de oorlog in Hoorn te interviewen. De mini-documentaires zijn onderdeel van de complete website. De
komende jaren wordt de website steeds verder uitgebreid met verhalen zodat
een compleet archief rond de oorlogstijd in Hoorn wordt gerealiseerd.

Oorlog in Hoorn

Speurtocht
Wandelroute

www.oorloginhoorn.nl

