Uitnodiging
voor een
voorlichtingsmiddag
over een
reis naar de Letland en Litouwen

Het LJG Studiecentrum heeft het genoegen u uit te nodigen voor een voorlichtingsmiddag
om u te informeren over een reis naar Letland en Litouwen

van 1 t/m 6 september 2019

op zondag 17 februari om 14.00 uur
in de
Makariazaal
van de
Liberaal Joodse Gemeente
Zuidelijke Wandelweg 41
Amsterdam

De Baltische landen hebben een interessante geschiedenis, zowel in algemeen als in joods
opzicht.
De reis wordt georganiseerd door Art Nouveau Travel (Den Haag) en (geleid door Julia Ergaeva,
architect (geboren in Riga, opgegroeid in Moskou; zij woont al 20 jaar in Nederland.)
Aandacht wordt besteed aan

• geschiedenis (joods en niet-joods),
• architectuur (middeleeuwse Hanzesteden, Barok in Vilnius en Art Nouveau in Riga) en
• muziek.
We bezoeken
•
•
•
•
•

Vilnius (ook wel het ‘Jeruzalem van het Noorden’ genoemd) met Italiaanse Barok
Kaunas (onbekend stuk Nederlandse geschiedenis)
Riga (middeleeuwse Hanzestad, Jugendstil, de ‘ontbrekende’ joodse wijk)
alsmede
Panerai Memorial, ’het bos om niet te vergeten’

• Musea en synagogen.

Overige informatie:
• Lokale (academisch gevormde) gidsen met als specialisatie Jodendom zullen ons rondleiden.
• Tevens zullen wij ontmoetingen hebben met leden en/of leiders van plaatselijke joodse
gemeenschappen.
• Ook deze keer hanteren wij een maximum aantal van 30 deelnemers; de reis gaat door bij 10
reizigers.
• Leden van LJG Amsterdam en van andere LJG-Gemeenten hebben voorrang op andere
aspirant-deelnemers.
• Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

N.B.
De bestrating in de steden is zodanig, dat er helaas géén rollators kunnen worden gebruikt.
Soms moet er door mensen die slecht ter been zijn, gekozen worden om bepaalde
programmaonderdelen over te slaan/in de bus te wachten.

Wij hopen u op zondag 17 februari a.s. te mogen verwelkomen!

Namens het LJG Studiecentrum
en de organiserende commissie,1

Joke Moëd-Reiss

Aanmeldingen voor 17 februari uiterlijk tot vrijdag 15 februari, graag
per e-mail bij: secretariaat@ljg.nl

Voor informatie kunt u mailen naar:
studiecentrumljg@gmail.com
vermeld dan svp ook uw telefoonnummer, zodat wij ook telefonisch kunnen reageren.

1

Joke Moëd, Anita van Leeuwen, Marguerite Berreklouw en Bert Schuchmann.

