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Een uniek benefiet concert ter gelegenheid van het 
250-jarig bestaan van de synagoge en 

het 60-jarig bestaan van de staat Israël.

Concert



Geschiedenis
Geen stad in Nederland is zo zwaar getroffen als Nijmegen. Een groot deel van de 
stad werd verwoest en het menselijk drama was enorm. Meer dan 2000 stadge-
noten verloren het leven, waaronder bijna 450 joodse inwoners. Langzaam maar 
zeker wist de joodse gemeenschap het leven te hervatten. De prachtige synagoge 
aan de Gerard Noodtstraat moest verkocht worden. Hij was te groot voor de kleine 
gemeenschap en veel te kostbaar in het onderhoud. Het voormalige joodse school-
tje naast de synagoge werd de plaats waar tot het jaar 2000 de diensten werden 
verzorgd. In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw ontstond er een gestage 
groei in het aantal joodse families. Zo wist en weet de joodse gemeenschap zich 
een blijvende plaats in de Nijmeegse samenleving te veroveren. 
Sinds het jaar 2000 is de in 1912 verlaten synagoge aan de Nonnenstraat de plaats 
van samenkomst voor al de aktiviteiten van de gemeenschap die uit ongeveer 100 
personen bestaat.

Stichting Synagoge Nijmegen (SSN)
De synagoge is in beheer en onderhoud bij de Stichting Synagoge Nijmegen. Het is 
deze stichting die de synagoge verbouwde om dienst te kunnen doen als huis van 
samenkomst van de joodse gemeenschap. De Stichting heeft zich ten doel gesteld 
om de synagoge ook naar de toekomst toe te behouden voor de stad. 
Dat financiële offer kan niet door de kleine gemeenschap gebracht worden.

Met de opbrengsten van het benefietconcert wordt de toekomst van de synagoge 
voor de nabije toekomst verzekerd.



The Jewish Soul Concert 
De bekende dirigent-componist en als gast-dirigent veel gevraagde Benjamin 
Ashkenazy, eens de rechterhand van Leonard Bernstein, heeft voor het  Vidin State 
Philharmonic Orchestra uit Bulgarije  een schitterend joods concert samengesteld. 
Het Vidin State Philharmonic Orchestra speelt o.a. werken als de Hebriden Ouver-
ture van Mendelsohn, het Sjalom Aleichem, Kol Nidrei van Max Bruch, L’Mizmor 
David, Avinu Malkynu, Jerusalem of Gold en delen uit de filmmuziek van Schindler’s 
List. Tot de solisten behoren de met internationale ereprijzen gelouterde trompet-
solist Arik Davidov, de concertmeester van het Israëlisch Philharmonisch Orkest, 
Yigal Tuneh, de chelliste Timora Rosler en de in Nederland werkende tenor Gilad 
Nezer. De muziek kent verschillende herkomsten, o.a. Sefardisch, Yiddisch en 
Ladino.



De joodse gemeenschap verheugt zich op dit bijzondere concert en 
hoopt dat veel stadgenoten en velen vanuit het land te gast willen 
zijn op het concert ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 
de Nijmeegse synagoge en het 60-jarig bestaan van de staat Israël. 

Reserveren
Voor dit bijzondere benefietconcert zijn kaarten te koop:
Gouden zitplaats  100 euro.
Zilveren zitplaats 75 euro.
Bronzen zitplaats        50 euro.
Gewone zitplaats  35 euro.

Alle bedragen boven de 25 euro zijn donaties aan onze stichting en 
komen ten goede van het onderhoud van de Nijmeegse synagoge.

U kunt reserveren op de volgende manieren:
1.  Het totaal bedrag overboeken op rekening 55.11.56.252 t.n.v. 
 Stichting Synagoge Nijmegen o.v.v. het aantal en de soort stoelen.

2.  Vanaf 1 oktober aan de kassa van het Nijmeegs UIT Buro, gevestigd 
 in de Stadsschouwburg, maandag t/m vrijdag 09.30 – 17.30 uur, 
 zaterdags 10.00 – 17.00 uur; 
 telefonisch dinsdag t/m zaterdag 12.00 – 17.00 uur via (024) 322 11 00.

3.  Vanaf 1 oktober via www.keizerkarelpodia.nl


