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Herdenkingskaarsen aansteken
Samen steken wij kaarsen aan
om geliefden te herdenken

Het concert
Geniet van zang en muziek van
Niki Jacobs onder begeleiding van
Ro Krauss en Peter van Os

Koffie & thee 
Nagenieten in de lounge met
koffie & thee

Welkom
sterrenheuvel 
herdenkingsconcert



Als ik aan jou denk, 
dan twinkelen lichtjes.
Omdat je zo lief was 
en zo vaak moest lachen.
Soms zong je een liedje 
of maakte een grap. 
Nu blijf ik achter 
met enkel verhalen 
van vriendschap, gestokt 
in de dood, in één klap. 

Wel honderden lichtjes 
zou ik willen branden, 
die zullen jouw stilte 
nog even verbreken, 
verjagen het donker 
met hun zachte glans 
en ik blijf hier dromen 
dat ik je ooit terugzie. 
Mijn licht en jouw schaduw 
doen samen een dans.

Gedicht Lichtceremonie uit 
Als vlinders spreken konden 
van Yvonne van Emmerik, 2010

Lichtceremonie



Geniet van 
de prachtige
liedjes van 
Niki Jacobs 

Niki is altijd op zoek naar de
verbinding tussen de Jiddische
traditie en het hedendaagse
leven. Sinds 1999 heeft Nikitov
talrijke optredens verzorgd in een
groot aantal Europese landen en
in de Verenigde Staten. Samen
met haar fenomenale ensemble
slaat zij met deze voorstelling een
brug tussen het Europa van toen
en de muziekliefhebber van nu.

Een brug tussen 
toen en nu 

Niki Jacobs heeft zich de afgelopen
twee decennia gespecialiseerd in
Jiddische liederen,  oftewel Joods
Volksmuziek. De diepe fascinatie die
Niki heeft voor haar familie-
geschiedenis groeide uit tot een
passie voor de Jiddische taal en
cultuur met in het bijzonder de
muzikale traditie  van het Jiddisch
lied. Vanuit haar klassieke vocale
scholing heeft Niki Jacobs zich
gespecialiseerd in het zingen van
Jiddische liederen. 

Niki heeft gestudeerd aan het
conservatorium. Ook studeerde zij
in London en New York bij o.a.
Zalmen Mlotek en Adrienne Cooper.
Niki Jacobs is een begaafd vertolker
van Jiddische liederen en wordt
beschouwd als een van de beste
Jiddische zangeressen van nu.

Niki Jacobs 

Zang
Niki Jacobs



Viool
Ro Krauss

Ro Krauss begon al met het bespelen van de
viool en altviool op 7 jarige leeftijd. Hij
studeerde aan verscheidene conservatoria
bij Ron Ephrat, Vladimir Mendelssohn en
Prunella Pacey. Ook volgde hij masterclasses
bij onder meer Nobuko Imaï, Milan Scampa
en de leden van het Altenberg-trio. In 1996
sloot Ro de studie Uitvoerend Musicus aan
de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten
Cum Laude af. 

Vanaf het begin van zijn studie is Ro echter
zeer geïnteresseerd in geïmproviseerde
muziek en folk. Hij maakte vele studiereizen
naar de Balkan om die stijl onder de knie te
krijgen en nam daarnaast les bij jazz- en
popspecialisten. Ro Krauss was meer dan
twintig jaar een van de bouwstenen van de
Wereldband en speelt sinds 2009 met o.a
Niki Jacobs, Ruud Houwelingen, Guus
Meeuwis, Spinvis, Joost Spijkers. Ro heeft
een geweldig improvisatietalent en geeft
muziek een gouden randje. 

Accordeon
Peter van Os

Peter van Os gaat al vanaf zijn negende met zijn
accordeon door het leven. Na het
conservatorium, waar hij een klassieke opleiding
kreeg, werd hij een muzikale veelvraat. Peter
speelt zowel hedendaags-klassieke muziek als
Scarlatti. Hij speelt onder anderen met het
Metropole Orkest, Holland Symfonia, het
Nederlands Philharmonisch, en het Asko-
Schonbergensemble. Daarnaast werkte hij mee
als muzikant en componist aan diverse
jeugdtheaterproducties. Ook heeft Peter twee
producties gemaakt met zijn eigen
jeugdtheatergroep: Theater Trovato.

Zijn muzikale belangstelling gaat uit naar
klassieke muziek maar ook naar archaïsche
zigeunermuziek en jazz. Met pop-muziek van na
1980 heeft Peter niets, des te meer met het
chanson en het “luisterlied”. Verder kan je bij
Peter terecht voor accordeonles, geeft hij
workshops in filmmuziek en balkan en koopt hij
zo af en toe nog wel eens een grammofoonplaat.

Peter van Os

Ro Krauss



01  Shalom Aleichem

"Vrede zij met u, naast u wandelt een
Engel die u begeleidt op weg naar
huis."

03  Fisherlid

Een liefdeslied: Een visser die de zee
op gaat en met lege handen
thuiskomt staat symbool voor hoop
op betere tijden. 

04  Shabes

Een wens die uitgesproken wordt
voor de hele wereld: "Opdat er
vreugde, liefde en vrede mag zijn
voor iedereen."

02  Forrest Hymn

Een instrumentale ode aan de
schoonheid van de natuur en van de
cycli in het leven waarin de liefde
oneindig en weldadig is. 

05  Zug Es mir nokh amol

Schaamteloos om complimenten
vragen, want bij elk lief woord maakt
mijn hart een sprongetje.  

06  Leg dayn Kop

Een troostlied: "Leg je hoofd op mijn
knie en ik zal je troosten."

07  Wayfaring Stranger

Over een leven lang reizen en op
zoek zijn naar je thuis in de
wetenschap dat alles uiteindelijk
goed is. 

08  Mayn Rue platz

Een gedicht uit 1896 van Morris
Rosenfeld aan zijn geliefde. "Kom
naar mij toe en maak mijn rust plaats
zacht."

09  Love me Tender

Het wereldberoemde lied van Elvis 
Presley in een nieuw jasje. 

De liedjes 
en hun betekenis

Love me tender, 
love me true,

all my dreams fulfilled 
For my darling, 

I love you 
and I always will

Love me tender, Ken Darby, Vera
Matson & Elvis Presley (tekst),
George R. Poulton (melodie), 

1956, kant A.



Als het sneeuw moet ik aan je denken
hoe stil je was, stiller dan sneeuw.
Als ik de wolken hier boven zie drijven
en de vleugelslag hoor van een meeuw,
dan zou ik wel mee willen vliegen,
jou zoeken gaan, verder dan ver
en ´s avonds droom ik dan dat jij aan
de hemel staat, licht als een ster.
Als de zon schijnt en ik voel de stralen,
dan droom ik dat jij naar me kijkt
en met lichtende warme armen
vol liefde en zorg naar me reikt.
Als de maan schijnt, dan hoop ik dat jij ook
dat zilveren maanlicht ziet,
dan voel ik me met jou verbonden
en voel ik het missen niet.
Als het regent, huil ik een traantje,
maar ik weet dat de zon ooit weer schijnt
en dat jij, net als het zonlicht,
toch nooit uit mijn leven verdwijnt.

Gedicht Lichtceremonie uit 
Als vlinders spreken konden 
van Yvonne van Emmerik, 2010

Als het sneeuwt moet
ik aan je denken



Prettige
feestdagen 

en een gezond,  
en liefdevol
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