דיטק י
8:309:30

10:4511:45

ֿפ י י ש י
ֿפַאיבן און מָאלן
מי ַא ווַאיעל

יידיש יי און יידיש־לשון בַײ דיַײ
דויות ֿפון דעי משּפחה בייטבוים

)קונסט-װערַאנדע(

)טעעעַאעטעעערע (

שע קּפיי־
ֿפָאילייעטוטג

מי עלעי
יידיש־ לַאק

ַאווַאטקיי עי
יידיש־ לַאק

(קרעמער־ּפַאװיליָאן(

)טעעעַאעטעעערע (

)ָאזערע־ּפַאװיליָאן(

12:001:00

מ י ָא ג

1:30

אּפ אין ש ָא טיו יָאי
ד ע י או י ָאבוק ֿפ ָאי ָ

8.21

DINSTIK
8:15 - 9:15

FRISHTIK
SHVIMBASEYN IZ OFN
9:30-11:30

שװימבאַ סײן איז אָ ֿפן
9:30—11:30

9:3010:30

8.21

YIDISHKEYT UN YIDISH-LOSHN
BAY DRAY DOYRES FUN DER
MISHPOKHE BIRNBOYM

FARBN UN MOLN
MIT AKVAREL
)(kunst-verande

AVANSIRTER
YIDISH-KLAS

MITELER
YIDISH-KLAS

SHEKSPIRFORLEYNUNG

)(ozere-pavilyon

)(teater

)(kreymer-pavilyon

9:30-10:30

10:45- 11:45

MITOG

12:00-1:00

DER OYTOBUS FORT OP
IN SHTOT NYU YORK

1:30

יידיש ־ווָאך 2018

8.15

MITVOKH 8.15

מ י ו ו ָא ך

6:30 7:30

VETSHERE

ווע שעיע

7:458:00

ORIENTIR-SESYE FAR NAYE YIDISH-VOKHNIKES

ָאייעט יי־קעקיע ֿפַאי טַײע יידיש־ווָא טי עק

(kunstzal)

(קונסטזַאל)ע

8:00 8:45

BRUKHIM-HABOIM!

!ביו ים־הבָאים

(teater)

()טעַאטער

8:459:30

AN OVNT MIT BINYUMEN SCHAECHTER

9:30

עי

(ozere-pavilyon)

LAGER-FAYER

FILM
(kino)

ֿפ י ל ם

ַא ן ָא ווט מי בטימין שע

)(קינָא

לַאגעי־ֿפַײעי

7:458:00
8:00 8:45
8:459:30

()טעעעַאעטעעערע

(teater)

BRETSHPILERAY

6:30 7:30

ביע שּפילעיײ
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

9:30

DONERSHTIK
8:15 9:15

FRISHTIK
MITELER
YIDISH-KLAS
(teater)

FARBN UN
MOLN MIT
AKVAREL

(kunst-verande)

12:001:00
1:152:15

4:005:00

5:156:15

SKHOYREMARK
(kenan-verande)

KOLAZH

(kunstzal)

TEGLEKHE
LIDER FUN
GEBIRTIG
(teater)

ZHONGLIRN

(ozere-pavilyon)

AVANSIRTER
YIDISH-KLAS
(ozere-pavilyon)

DOKUMENTAR:
HILTSERNE
SHULN IN
POYLN
(kino)

KHUMESH LIDER FUN ITSIK
MANGER
(teater)

DOS SHAECHTER VITS-BIKHL
(ozere-pavilyon)

MEDITATSIYE
UN RUIKER
YOGA
(kreymer-pavilyon)

VETSHERE

8:009:00

FREGGESHLEG (teater)
FILM (kino)

(װערַאנדע-)קונסט

די צו וטֿפ ֿפון
(זיך) לעיטען יידיש

שע קּפיי־
ֿפָאילייעטוטג

( )טעעעַאעטעעערע

((קרעמער־ּפַאװיליָאן

משטיות־שיעוי

MISHNAYES-SHIER

(yerushalayim-bibliotek)

SPORT

YIDISHE FROYEN SHRAYBERS
SERIYE: KADYA MOLODOVSKY
(kreymer-pavilion)

6:307:30

9:30

()קרעמער־ּפַאװיליָאן

מי עלעי
יידיש־ לַאק
( )טעעעַאעטעעערע

 ּפע ַאט:לָאט ע־שּפיל
לָאנקע-ָאזערע

YIDISH IN
YISROEL—
AN IBERBLIK
(teater)

MOLN UN MASHKE (ozere-pavilyon)

()ירושלים־ביבליאָ טעק

ּפרּפ ּפ ּפּפּפ
סּפא ט

זשָאטגליין

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

9:3010:30

10:4511:45
12:001:00

מ י ָא ג

ME KEN EPES IBERBAYSN IN ESZAL
SHEFERISH
SHRAYBN FAR
GEBOYRENE
YIDISH-REDER
(ozere-pavilyon)

ֿפַאיבן און מָאלן
מי ַא ווַאיעל

יחל ָאין: לייעט יַײז

MITOG

2:30 –6:00 אָ זערע זענען אָ ֿפן/שװימבאַ סײן

3:304:00

DI TSUKUNFT
FUN (ZIKH)
LERNEN YIDISH
(teater)

SHVIMBASEYN / OZERE ZENEN OFN 2:30 – 6:15

2:303:30

LEYNKRAYZ: ROKHL KORN
(kreymer-pavilyon)
SHEKSPIRFORLEYNUNG
(kreymer-pavilyon)

LONKE-SHPIL: PETANK
(ozere-lonke)

8:15 9:15

ֿפ י י ש י
אָ זערע/שװימבאַ סײן
9:30—11:30 זענען אָ ֿפן

10:4511:45

דָא ט ע י ש י

8.16
SHVIMBASEYN / OZERE
ZENEN OFN 9:30-11:30

9:3010:30

8.16

עגלע ע לידעי
ֿפון געביי יג
( )טעעעַאעטעעערע

:דָא ומעט ַאי
ַאווַאטקיי עי
הילצעיטע שולן
יידיש־ לַאק
אין ּפוילן
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

מַאי-קחויה

ווערַאענעדעעע)ע-(כנען

ָאלַאזש
)(קונסטזַאל

1:152:15

2:303:30

))קינָא

מע ען עּפעק איבעיבַײקן אין עקזַאל
:יידישע ֿפיױען־שיַײבעיק־קעייע
ַאדיע מָאלָאדָאווק י

חומש־לידעי ֿפון
איצי מַאטגעי

()קרעמער־ּפַאװיליָאן

( )טעעעַאעטעעערע

שעֿפעייש
שיַײבן ֿפַאי
געבוייעטע
יידיש־יעדעי

3:304:00
4:005:00

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

— יידיש אין יׂשיאל
ַאן איבעיבלי

מעדי ַאציע און
יוי ע יָאגא

( )טעעעַאעטעעערע

()קרעמער־ּפַאװיליָאן

עי־וויץ־בי ל

דָאק שע

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

6:307:30

ווע שעיע
()טעעעַאעטעעערע

(מָאלן און מש ה )ָאזערע־ּפַאװיליָאן

5:156:15

8:009:00

ֿפיעגגעשלעג
ֿפ י ל ם (קינָא)עע

9:30

FRAYTIK
8:15 9:15

FRISHTIK

ORIGAMI FAR
KINDER UN
DERVAKSENE
(ozere-pavilyon)

12:001:00
SHAKH FAR
ONHEYBERS
(ozere-pavilyon)

KOLAZH

(kunstzal)

AVANSIRTER
YIDISH-KLAS
(ozere-pavilyon)

SHEFERISH
SHRAYBN FAR
GEBOYRENE
YIDISH-REDER
(ozere-pavilyon)

HAYNTSAYTIKER
YIDISHER LITERATUR IN YISROEL
(teater)

GEZANGVARSHTAT,
TEME: LIBE
(teater)

MISHNAYES
-SHIER

SHPATSIRN IN
DER NATUR

KHSIDISHE
KINDERLIDER

(yerushalayim
-bibliotek)

(treft zikh farn
eszal)

(kreymerpavilyon)

SPORT

NODLKUNST
(kunst-verande)

GREYT ZIKH TSU AF SHABES
KABOLES SHABES/
MAYRIV:
ORTODOKSISHER
MINYEN

(teater)

(װערַאנדע-)קונסט

( )טעעעַאעטעעערע

ווּו איז די
הויּפ ש ָא ֿפון
?יידישלַאטד

שע קּפיי־
ֿפָאילייעטוטג

לָאמיי מַא ן
!ווַײבעי ַײ ש

((קרעמער־ּפַאװיליָאן

)(קינָא

ָאייגַאמי ֿפַאי
יטדעי און
דעיווַא קעטע

()טעעעַאעטעעערע

KABOLES SHABES/
MAYRIV:
EGALITERISHER
MINYEN

LIKHT-BENTSHN
7:33

(ozere-pavilyon)

7:30-8:30

VETSHERE

8:30

ZMIRES (eszal)

9:30

SHTERN-ZEERAY (treft zikh farn eszal)

(eszal)

משטיות־שיעוי
()ירושלים־ביבליאָ טעק

חקידישע
יטדעי־לידעי
()קרעמער־ּפַאװיליָאן

ּפרּפ ּפ ּפּפּפ
סּפא ט

געזַאטג־
, ווַאיש ַא
עמע׃ ליבע
)טעעעַאעטעעערע)ע

שּפַאציין אין
דעי טַא וי

(טרעפטעזיךעפאערןע
)עסזַאל

9:3010:30

10:4511:45

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

12:001:00

מ י ָא ג

ME KEN EPES IBERBAYSN IN ESZAL

5:00-6:00

6:00-7:30

DI DRAY VILDSTE
KHAYES
(kreymer-pavilyon)

מי עלעי
יידיש־ לַאק

()קרעמער־ּפַאװיליָאן

MITOG

2:30—6:15 אָ זערע זענען אָ ֿפן/שװימבאַ סײן

4:005:00

VU IZ DI
HOYPTSHT
SHEKSPIROT FUN
FORLEYNUNG
YIDISH(kreymer-pavilyon)
LAND?
(teater)

-שווים שּפיל
ּפלאַ ץ איז אפן
1:11-5:11

3:304:00

LOMIR MAKHN
VAYBERTAYTSH!
(kino)

8:15 9:15

ֿפַאיבן און מָאלן
מי ַא ווַאיעל

יחל ָאין: לייעט יַײז

SHVIMBASEYN / OZERE ZENEN OFN 2:30 – 6:15

2:303:30

(kunst-verande)

LEYNKRAYZ: ROKHL KORN
(kreymer-pavilyon)

SHVIM SHPILPLATZ IZ OFN

1:152:15

FARBN UN
MOLN MIT
AKVAREL

/ ּפלאַ ץ-שווים שּפיל
אָ זערע/שװימבאַ סײן
9:30—11:30 זענען אָ ֿפן

MITELER
YIDISH-KLAS
(teater)

ֿפיַײ י

ֿפ י י ש י
SHVIM SHPIL-PLATZ /

10:4511:45

8.17

SHVIMBASEYN / OZERE
ZENEN OFN 9:30-11:30

9:3010:30

8.17

די דיַײ
ווילדק ע חיות

שַאך ֿפַאי
ָאטהייבעיק

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן( )קרעמער־ּפַאװיליָאן

ַאווַאטקיי עי
יידיש־ לַאק
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

ָאלַאזש
)(קונסטזַאל

1:152:15

2:303:30

מע ען עּפעק איבעיבַײקן אין עקזַאל

3:304:00

הַײט צַײ י עי
יידישעי
לי עיַא וי
אין יׂשיאל

4:005:00

טָאדל וטק
(װערַאנדע-)קונסט

שעֿפעייש שיַײבן
ֿפַאי געבוייעטע
יידיש־יעדעי
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

( )טעעעַאעטעעערע

בעט שן7:33

לי

ג יי ּפזיךּפצוּפרויףּפשבת

5:006:00

: מעייֿב/ בלת־שבת
עגאלי איישעי מטין

6:007:30

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

: מעייֿב/ בלת־שבת
ָאי ָאדָא קישעי מטין
( )טעעעַאעטעעערע

ווע שעיע

7:308:30

)זמייות (עסזַאל

8:30

)ש עין־זעעיײ ע(טרעפטעזיךעפאערןעעסזַאל

9:30

SHABES
8:15 9:15

SHPATSIRN IN DER NATUR
(treft zikh farn eszal)

(teater)

SHAKHRISEGALITERISHER
MINYEN

(ozere-pavilyon)

TSENE-RENESHIER
(kunst-verande)
RUMMIKUBTURNEY

ZHONGLIRN

(ozere-pavilyon)

(eszal)

(yerushalayim-bibliotek)

GEMORE-SHIER
(ozere-pavilyon)

3:304:00

ME KEN EPES IBERBAYSN IN ESZAL
ONMINIKE
PRONOMEN
AF YIDISH

(teater)

VI ES LEYENT ZIKH
IN FORVERTS
(ozere-pavilyon)
SPORT

LEYNKRAYZ:
ROKHL KORN
(kreymer-pavilyon)

DER TSVEYTER DOR NOKHN
KHURBN: DISKUSYE-GRUPE
(teater)

משטיות־שיעוי

זשָאטגליין

()ירושלים־ביבליאָ טעק

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

2:30 –6:15 אָ זערע זענען אָ ֿפן/שװימבאַ סײן

SHEKSPIRFORLEYNUNG
(kreymer-pavilyon)

MISHNAYES-SHIER

SHVIMBASEYN / OZERE ZENEN OFN 2:30 –6:15

A TEATER FUN
KAPTSONIM: A
SATIRISHER
MONOLOG VEGN
DEM YIDISHN
TEATER

8:15 9:15

שּפאַ צירן אין דער נאַ טור
ש עין־זעעיײ 
)(טרעפטעזיךעפאערןעעסזַאל

9:3011:45

12:001:00

מ י ָא ג

(kino)

5:156:15

:שחיית
:שחיית
ָאי ָאדָא קישעי עגַאלי ַאיישעי
מטין
מטין
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן
( )טעעעַאעטעעערע

MITOG

1:152:15

4:005:00

אָ זערע/שװימבאַ סײן
9:30—11:30 זענען אָ ֿפן

SHAKHRISORTODOKSISHER
MINYEN

שבת

ֿפ י י ש י

FRISHTIK

12:001:00

2:303:30

8.18
SHVIMBASEYN / OZERE
ZENEN OFN 9:30-11:30

9:3011:45

8.18

צאיטה־ויאיטה־
שיעוי

1:152:15

(װערַאנדע-)קונסט

-יומי וב
ויטיי

ַא עַא עי ֿפון
שע קּפיי־
 ַא קַא ייישעי:בצטים
גמיא־שיעוי
מָאטָאלָאג וועגן דעם
ֿפָאילייעטוטג
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן
יידישן עַא עי
((קרעמער־ּפַאװיליָאן

)(עסזַאל

2:303:30

)(קינָא

3:304:00

מע ען עּפעק איבעיבַײקן אין עקזַאל
ָֿאיוועי ק
ווי עק לײעט זיך אין פ
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

ָאטמיטי ע
ּפיָאטָאמען
אויף יידיש

4:005:00

( )טעעעַאעטעעערע

ּפרּפ ּפ ּפּפּפ
סּפא ט
— דעי צווײ עי דוי טָא ן חויבן
דיק וקיע־גיוּפע
( )טעעעַאעטעעערע

: לייעט יַײז
יחל ָאין
()קרעמער־ּפַאװיליָאן

5:156:15

6:307:30

VETSHERE

ווע שעיע

6:307:30

7:458:45

BRETSHPILERAY (ozere-pavilyon)

)ביע שּפילעיײ (ָאזערע־ּפַאװיליָאן

7:458:45

9:00

HAVDOLE (eszal)

)ה ב ד ל ה (עסזַאל

9:00

9:30

VOS ZOGT AMKHO? YIDISH-VOKH “FAMILY FEUD” (teater)

( ווָאך "ֿפעמילי ֿפיוד" ) טעעעַאעטעעערע-עמך? יידיש

ווָאק זָאג

9:30

זוט י
 8:159:15

)טעעעַאעטעעערע (

)קונסט-װערַאנדע(

שע קּפיי־
ֿפָאילייעטוטג

יַא עווען יידיש ,יַא עווען
ַאמעיי ַאטעי יידן

(קרעמער־ּפַאװיליָאן(

)טעעעַאעטעעערע (

 5יידיש-ווָאך בילד

(קינָא)

מ י ָא ג
דעי יידיש־
ּתחיטות־ּפיָאיע
)טעעעַאעטעעערע (

משטיות־שיעוי
)ירושלים־ביבליאָ טעק(

יידישע
ֿפיויען־שיַײבעיק־
קעייע :בלומע
לעמפעל

ָאלַאזש
(קונסטזַאל)

ייחמיאל ביי ק:
זַײן לעבן און
זַײטע שַאֿפוטגען

שּפַאציין צו ַא
בוימהויז

(עסזַאל-װערַאנדע)

ַאווַאטקיי עי יידיש־ לַאק
)ָאזערע־ּפַאװיליָאן(

מע ען עּפעק איבעיבַײקן אין עקזַאל
שעֿפעייש שיַײבן דעי צווײ עי דוי
טָא ן חויבן —
ֿפַאי געבוייעטע
דיק וקיע־גיוּפע
יידיש־יעדעי
)ָאזערע־ּפַאװיליָאן(

5:156:15

9:30

)קונסט-װערַאנדע(

)טעעעַאעטעעערע (

מעדי ַאציע און יוי ע יָאגע

גיַײזט יַײז

)קרעמער־ּפַאװיליָאן(

)טעעעַאעטעעערע (

6:307:30
8:009:00

טָאדל וטק

ּפרּפ ּפ ּפּפּפ
סּפא ט

שװימבַאסײןָ/אזערעעזענעןעָאֿפן2:30—6:15

4:005:00

)(kino

SHPATSIRN TSU A
BOYMHOYZ
)(eszal-verande

ֿפיײלעך ֿפיטגעיֿפַאיבן

(yerushalayim)bibliotek

YERAKHMIEL
BRYKS: ZAYN LEBN
UN ZAYNE
SHAFUNGEN
)(teater

DER YIDISHTKHINESPROYEKT

)(teater

KOLAZH

)(kunstzal

ME KEN EPES IBERBAYSN IN ESZAL

NODLKUNST
)(kunst-verande

DER TSVEYTER
DOR NOKHN
KHURBN:
DISKUSYE-GRUPE
)(teater

MEDITATSIYE UN
RUIKE YOGE
)(kreymer-pavilyon

SHEFERISH
SHRAYBN FAR
GEBOYRENE
YIDISH-REDER
)(ozere-pavilyon

GRAYZNKRAYZ
)(teater

VETSHERE

)טעעעַאעטעעערע (

)ָאזערע־ּפַאװיליָאן(

MISHNAYESSHIER

)(ozere-pavilyon

)(teater
ֿפ י ל ם (קינָא)עע

)FILM (kino

10:4511:45

12:001:00

YIDISHE FROYENSHRAYBERSSERYE: BLUME
LEMPEL

)(ozere-pavilyon

SPORT

9:3010:30

YIDISH-VOKH BILD 11:45

AVANSIRTER YIDISH-KLAS

ווע שעיע
ַאלַאט ַאיטיע

RATEVEN YIDISH, RATEVEN
AMERIKANER YIDN
)(teater

SHEKSPIRFORLEYNUNG
)(kreymer-pavilyon

)(treft zikh farn eszal

)טעעעַאעטעעערע (

3:304:00

LOMIR MAKHN
!VAYBERTAYTSH

)(kunst-verande

MITELER
YIDISH-KLAS
)(teater

MITOG

)ָאזערע־ּפַאװיליָאן(

2:303:30

לָאמיי מַא ן
ווַײבעי ַײ ש!

FARBN UN
MOLN MIT
AKVAREL

LEYNKRAYZ: ROKHL KORN
)(kreymer-pavilyon

11:45(טרעפטעזיךעפאערןעעסזַאל)עע

12:001:00
1:152:15

קרעמער־ּפַאװיליָאן

שװימבַאסײןָ/אזערעע
זענעןעָאֿפן9:30—11:30

מי עלעי
יידיש־ לַאק

לייעט יַײז :יחל ָאין

SHVIMBASEYN / OZERE ZENEN OFN 2:30 – 6:15

10:4511:45

ֿפ י י ש י
ֿפַאיבן און מָאלן
מי ַא ווַאיעל

 8:159:15

FRISHTIK
SHVIMBASEYN / OZERE
ZENEN OFN 9:30-11:30

9:3010:30

8.19

8.19

ZUNTIK

TALANTARNIYE

)FREYLEKH FINGERFARBN (ozere-pavilyon

1:152:15

2:303:30
3:304:00
4:005:00
5:156:15
6:307:30
8:009:00
9:30

MONTIK
8:15 9:15

FARBN UN
MOLN MIT
AKVAREL

EYNER FUN HITLERS PROFESORN
(teater)

12:001:00
1:152:15

4:005:00

5:156:15

9:30

קרעמער־ּפַאװיליָאן

(װערַאנדע-)קונסט

(ozere-pavilyon)

(kunstzal)

MISHNAYES-SHIER

(yerushalayim-bibliotek)
AVANSIRTER
YIDISH-KLAS
(ozere-pavilyon)

SKHOYRE-MARK

KOLAZH

(kenan-verande)

ME KEN EPES IBERBAYSN IN ESZAL
SHEFERISH SHRAYBN FAR
GEBOYRENE YIDISH-REDER
(ozere-pavilyon)

MEDITATSIYE UN
RUIKE YOGA
(kreymer-pavilyon)

NODLKUNST
(kunstverande)

YIDISHE FROYEN-SHRAYBERSSERIYE: MALKA LEE
(yerushalayim-bibliotek)

LAGER-FAYER

( )טעעעַאעטעעערע

לָאמיי מַא ן
!ווַײבעי ַײ ש

שע קּפיי־
ֿפָאילייעטוטג

אייטעי ֿפון הי לעיק
ּפיָאֿפעקָאין

)(קינָא

((קרעמער־ּפַאװיליָאן

()טעעעַאעטעעערע

SPORT

GEDANKN IN
GANG TSU A
SPEKTAKL
(teater)

משטיות־שיעוי
()ירושלים־ביבליאָ טעק

די דיַײ ווילדק ע חיות
()קרעמער־ּפַאװיליָאן

FILM (kino)

10:4511:45

1:152:15

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

ַאווַאטקיי עי
יידיש־ לַאק

מַאי-קחויה

ָאלַאזש

)(קונסטזַאל

ווערַאענעדעעע)ע-(כנען

()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

מע ען עּפעק איבעיבַײקן אין עקזַאל
קּפָאי

טָאדל וטק

(װערַאנדע-)קונסט

שעֿפעייש שיַײבן ֿפַאי
געבוייעטע יידיש־יעדעי
()ָאזערע־ּפַאװיליָאן

געדַאט ען אין
:מעדי ַאציע און יידישע ֿפיויען־שיַײבעיק־קעייע
גַאטג צו ַא
מלּכה לי
יוי ע יָאגע
קּפע ַא ל
()ירושלים־ביבליָאטעק
()קרעמער־ּפַאװיליָאן

2:303:30
3:304:00
4:005:00

5:156:15

( )טעעעַאעטעעערע

6:30-7:30

ווע שעיע

(kreymer-pavilyon)

9:3010:30

12:001:00

ָאייגַאמי ֿפַאי
יטדעי און
דעיווַא קעטע

VETSHERE
KONTRA-TENTS-SIMKHE

מי עלעי
יידיש־ לַאק

מ י ָא ג

ORIGAMI FAR
KINDER UN
DERVAKSENE

DI DRAY VILDSTE KHAYES
(kreymer-pavilyon)

ֿפַאיבן און
מָאלן מי
ַא ווַאיעל

יחל ָאין: לייעט יַײז

MITOG

6:307:30
8:009:00

LOMIR MAKHN
VAYBERTAYTSH!
(kino)

2:30-6:15ָאזערעעזענעןעָאֿפן/שװימבַאסײן

3:304:00

SHEKSPIRFORLEYNUNG
(kreymer-pavilyon)

SHVIMBASEYN / OZERE ZENEN OFN 2:30 – 6:15

2:303:30

LEYNKRAYZ: ROKHL KORN
(kreymer-pavilyon)

(kunst-verande)

8:15 9:15

ֿפ י י ש י
אָ זערע/שװימבאַ סײן
9:30—11:30 זענען אָ ֿפן

10:4511:45

FRISHTIK
MITELER
YIDISH-KLAS
(teater)

מ ָא ט י

8.20
SHVIMBASEYN / OZERE
ZENEN OFN 9:30-11:30

9:3010:30

8.20

(ָאט יַא־ עטץ־ׂשימחה (קרעמער־ּפאַ װיליאָ ן
ֿפ י ל ם (קינָא)עע

לרַ גע ־ֿפײַ ע

8:00-9:00
9:30

מי ווָאך

8.15

וטק זַאל

54:5-0488

ָאיי עט יי ־קעקיע ֿפַאי טַײע יידיש ־ווָא טי עק
וטק זַאל
0488-04:5

בי ו ים ־ה בָאים! 

2:30-3:30

ָאלַאזש לאהלעעֿפעדער.ע שנַײדעאוןעבויעהערלעכע,עַארטיסטישע,עאוןע
אינטערסַאנטעעקָאלַאזשןעבשעתןעטרַאכטןעוועגןעבילדערעאױףעַאענַײעםעאוֿפן.

עַא עי

04:5-04:8

ַאן ָאווט מי בטימין שע

עי .בנימיןעשעכטער.עַאע

ַאווַאטקיי עי יידיש־ לַאק ּפערלעטײטלבױם.עמירעװעלןעַארומרעדןע
טעמעסעװָאסעדיעלערעריןעהָאטעצוגעגרײט,עאוןעמעעװעטעדיעטעמעסעקענעןע
ַאנטװיקלעןעאיןעװעלכערעריכטונגעדיעסטודענטןעװילן.דָאסעװעטעזַײןעַאע
שמועסקלַאס,עָאבערעדיעבַאטײליקטעעװעלןעקענעןעאױךעשטעלןעֿפרַאגעסע
װעגןעגרַאמַאטיקעאוןעװָאס־עס־זָאל־נישטעזַײן.עדָאסעװעטענישטעזַײןעקײןע
רעֿפערַאט.עקומטענָארעאױבעאירעזַײטעגרײטעזיךעצועבַאטײליקן.
ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

לעבעדיקערעָאוונטעמיטעבנימיןעשעכטערעאויףעדערעבינע .עַא עי

דָא ומעט ַאי :הילצעיטע שולן אין ּפוילן

ביע שּפילעיַײ ליַאנַאעיעלען.קומט־זשעעטרעֿפטעזיךעמיטענַײעע
חבריםעאוןעשּפילטעברעטשּפילןעביזעשּפעטעבַײענַאכטָ .אזעיע־ּפַאוויליָאן

4:00-5:00

04:8

לַאגעי־ֿפַײעי זינגעןעאוןעעסןעשניי-קישעלעךעַארוםעדעםעֿפייער.ע
ָאזעיע-לָאט ע

ֿפילם

שעֿפעייש שיַײבן ֿפַאי געבוייעטע יידיש־יעדעי 

ׂשרה־רחלעשעכטער. װיעצועניצןעװערבןעאוןעסובסטַאנטיװןעאויףעַאעמערע
שּפרודלדיקןעאוֿפןעבַײםעשרַײבןעבריװ,עמעׂשיות,עַארטיקלעןעאוןע
ֿפייסבוק־מעלדונגען.עָאזעיע־ּפַאוויליָאן
חומש־לידעי ֿפון איצי מַאטגעי .רֿפאלעֿפינקל.עמירעװעלןע
ַֿארשטַארקןעדעםעחושעֿפוןעשמיעהעאוןעזיךעֿפרײעןעמיטעגעשמַאקעעלידער.
פ

יטא
ָ

דָא ט ע י ש י

יטא
ָ
חייםעיעלען.

8.16

04:8-084:8

ּֿתליעאיידלמַאן.עַאעשמועסקלַאסעווָאסע
מי עלעי יידיש־ לַאק.נפ
וועטעהעלֿפןעסטודענטןערעדןעַאעמערעֿפליסיקן,עגרַאמַאטישעקָארעקטןע
ייִדיש. עַא עי
ֿפַאיבן און מָאלן מי ַא ווַאיעל.שֿפרהעווייטמַאן.עַאקווַארעלע
איזעאעֿפַארבעווָאסעמעעהָאטעאֿפשרעגענוצטעַאלסעקינד.עמירעוועלןעלערנעןע
4ע ֿפַארשידענעעַאקווַארעל־טעכניקעס,עאוןעוויעַאזויעמעעקעןענוצןעדיעֿפַארב.ע
מירעוועלןעמָאלןעֿפַארשידענעעָאביעקטן,עאוןעַאֿפילועדיעּפייסַאזשןעַארוםע
דערעייִדיש־ווָאך. וטק -וועיַאטדע
לייעט יַײז גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עמירעװעלןעלײענעןעצוזַאמעןע
דרַײעדערצײלונגעןעֿפוןערחלעקָארן,עֿפוןעאירעביכלע„9דערצײלונגען“:
„מגֿפהעאיןעדָארף“„ ,הענט“ ,אוןע„שָאטנס“. יעמעי־ּפַאוויליָאן
084:5-004:5

לָאט ע־שּפילּ :פע ַאט ראוֿבןעעּפשטַײן.מירעװעלןעשּפילןעַאע
שּפילעאיןעגרָאזעמיטעבָאטשי־ּפילקעס.עָאזעיע-לָאט ע
שע קּפיי־ֿפָאילייעטוטג שלוםעבערגער.מירעוועלןעצוזַאמעןע
ֿפָארלייענעןעאויףעַאעקול,עאויףעַאעדרַאמַאטישןעאוֿפן,עאעייִדישעעווערזיעע
ֿפוןעַאעשעקסּפירּ-פיעסע.ע יעמעי־ּפַאוויליָאן

עַא עי

יידישע ֿפיויען־שיַײבעיק־קעייע לאהעלעװיט.צועבַאקענעןעַאע
חֿברהעמיטעדיעדרַײעװײניק־בַאקַאנטעעֿפרױען־שרַײבערעֿפוןעאונדזערע
ליטערַאטור:עקַאדיַאעמָאלָאדָאווסקי,בלומעעלעמפעל,עאוןעמלּכהעלי.ע
ָאנטיילנעמערסעזָאלןעזיךעֿפילןעבַאקוועםעמיטעלייענעןעאויףעַאןעַאווַאנסירטןע
ניוואע. יעמעי־ּפַאוויליָאן
5:15-6:15

דָאק שע עי־וויץ־בי ל בנימיןעשעכטער.עדורךעדיעקָאמישעערײדע
ֿפוןעקינדער,עלערנטעמעןעזיךעבעסערעוויעַאזויעַאעקינדעטרַאכטע— ובֿפרטעאויףע
ייִדישע— אוןעדערבַײ,עלַאכטעמעןעזיךעגוטעָאן.ָאזעיע־ּפַאוויליָאן
מעדי ַאציע און יוי ע יָאגע יונה־הירשעבָאיַארין.דַארֿפטעאירעזשעע
ַאעווַאקַאציעעֿפוןעאונדזערעווַאקַאציעעדָא?עקומטעשטילטעאַײןעדעםעמוחעאוןע
רוטעזיךעאּפ.עזַײטעַאזויעגוטעאוןעברענגטעַאעיָאגַא־מַאטעעאויבעאירעהָאט.
יעמעי־ּפַאוויליָאן

יידיש אין יׂשיאל — ַאן איבעיבלי  .בעלַאעבריקס־קלַײן.עדיע
רעדַאקטָאריןעֿפונעםעחודשלעכןע"ווָאס?עווען?עווּו?"עוועטעדערצײלןעוועגןעדערע
ייִדיש-וועלטעאיןעיׂשראל. עַא עי
8:00-9:00

ֿפיעגגעשלעג גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עַאעייִדישערע
„קַאלעדזש־בָאול“ ֿפַארעַאלעעעלטערס.ע עַא עי
04:8

די צו וטֿפ ֿפון (זיך) לעיטען יידיש יעלענַאעלוטשינַא.עאיךע
װעלעדערציילןעוועגןעמָאדערנעעטענדענצןעאיןעשּפרַאך־ּפעדַאגָאגיק.ע

מָאלן און מש ה שֿפרהעווייטמַאן.קומטעכאּפטעַאעגלעזעלעעמשקה,ע
אוןעמָאלטעאוןעריסעוועטעצוזַאמען!עמירעוועלןעהָאבןע
„דערווַאקסענער־קָאליר־בלעטער"עאוןעמַארקירעס.עשּפַאנטעזיךעאויסעמיטע
שעֿפערישקײט!ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

קחויה מַאי קומטעקויֿפןעייִדישעעביכער,עהעמדער,עאוןעדיענייעע
ייִדיש-ווָאךעזעקלעך! טען-וועיַאטדע

ֿפילם

עַא עי
0405-5405

עגלע ע לידעי ֿפון געביי יג לאהעלעװיט.מרדכיע
געבירטיגסעלידערעבַאשרַײבןעּכלערלייעַאסּפעקטןעֿפונעםעייִדישןעלעבןעאיןע
שטעטל.עמירעוועלןעזיךעאַײנקוקןעאיןעזַײנעעּפשוטעעווערטערעאוןעזיךע
צוהערןעצועזַײנעעלידערעאוןעגעזַאנג. עַא עי
זשָאטגליין ליליעעװַײצמַאן.עלערנעןעזשָאנגלירןעֿפַארעָאנהײבערס.עאיךע
װעלעלערנעןעװיעַאזויעצועזשָאנגלירןעדרַײעבָאבבַײטלעך,עװיעאויךעּפשוטעע
קונצן.ָאזעיע־ּפַאוויליָאן
משטיות־שיעוי מינע־ליֿפשעעווישװַאנַאט.מ׳װעטעלערנעןעצוזַאמעןע
ַאעּפָארעּפרקיםעמשניותעמיטעּפעטרושקעסעאיבערזעצונג.עמ׳דַארףענישטע
הָאבןעקײןעהינטערגרונטעאיןעמשניות.עייושלים-ביבליָא ע

א
יט ָ

ֿפ י ַײ י
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9:30-10:30

ּֿתליעאיידלמַאן.עַאעשמועסקלַאסעווָאסע
מי עלעי יידיש־ לַאק.נפ
וועטעהעלֿפןעסטודענטןערעדןעַאעמערעֿפליסיקן,עגרַאמַאטישעקָארעקטןעייִדיש.ע
עַא עי

ֿפַאיבן און מָאלן מי ַא

ווַאיעל.שֿפרהעווייטמַאן.עַאקווַארעלע 4:00-5:00

איזעאעֿפַארבעווָאסעמעעהָאטעאֿפשרעגענוצטעַאלסעקינד.עמירעוועלןעלערנעןע שעֿפעייש שיַײבן ֿפַאי געבוייעטע יידיש־יעדעי ׂשרה־רחלע
4ע ֿפַארשידענעעַאקווַארעל־טעכניקעס,עאוןעוויעַאזויעמעעקעןענוצןעדיע
שעכטער. װיעצועניצןעװערבןעאוןעסובסטַאנטיװןעאויףעַאעמערעשּפרודלדיקןעאוֿפןע
ֿפַארב.עמירעוועלןעמָאלןעֿפַארשידענעעָאביעקטן,עאוןעַאֿפילועדיעּפייסַאזשןע
ַארוםעדערעייִדיש־ווָאך. וטק -וועיַאטדע

בַײםעשרַײבןעבריװ,עמעׂשיות,עַארטיקלעןעאוןעֿפייסבוק־מעלדונגען.ע

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

לייעט יַײז גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עמירעװעלןעלײענעןעצוזַאמעןע הַײט צַײ י עי יידישעי לי עיַא וי אין יׂשיאל — טַײע
דרַײעדערצײלונגעןעֿפוןערחלעקָארן,עֿפוןעאירעביכלע„9דערצײלונגען“:
בי עי בעלַאעבריקס־קלַײן.עדיעֿפַארװַאלטעריןעֿפונעםעַארבעטער־רינגעאיןע

„מגֿפהעאיןעדָארף„“,הענט “,אוןע„שָאטנס“. יעמעי־ּפַאוויליָאן
10:45-11:45

ָאייגַאמי ֿפַאי

יטדעי און דעיווַא קעטע חנהעמײזער.

אױסלערנעןעדיעיסודותדיקעעקנײטשןעאוןעמַאכןעַאעּפָארעחיות.ע

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

לָאמיי מַא ן ווַײבעי ַײ ש! סָאסיעעֿפָאקס.מעעוועט,עוויע
ֿפַארַאיָארן,עזיךעצונויֿפקומעןעּכדיעצועמַאכןעעּפיזָאדןעֿפונעםעּפָאדקַאסטע
יטא
ָ
ווַײבערטַײטש.עhttp://www.vaybertaytsh.com

שע קּפיי־ֿפָאילייעטוטג שלוםעבערגער.מירעוועלןעצוזַאמעןע
ֿפָארלייענעןעאויףעַאעקול,עאויףעַאעדרַאמַאטישןעאוֿפן,עַאעייִדישעעווערזיעע
ֿפוןעַאעשעקסּפירּ-פיעסע.ע יעמעי־ּפַאוויליָאן

יׂשראלעװעטעּפרטימדיקעדערצײלןעװעגןעדערעהַײנטצַײטיקערעייִדישערע
ליטערַאטורעאוןעֿפָארלײענעןעֿפרַאגמענטן. עַא עי
טָאדל וטק שֿפרהעווייטמַאן.עלערןעזיךעוויעצועמַאכןעקונסטעמיטעַאענָאדלע
אוןעֿפָאדעם!עמירעוועלןעלערנעןעוויעצועּפלַאנירןעַאעדעזייןע(מיטעַאעייִדישןעאות),ע
אוןעדיעטעכניקעעוויעדָאסעטַאקעעצוענָאדלעןעאויףעַאענָאדלקרייז.עמירעהָאבןענָארע
ָארטעאויףע12ע מענטשן,עאיזעבַאשטעטיקטעַאזעאירעקענטעקומעןעאויףעַאלעע
סעסיעס. וטק -וועיַאטדע
6:00-7:30

בלת־שבת  /מעייֿבָ ,אי ָאדָא קישעי מטין
בלת־שבת  /מעייֿב ,עגַאלי ַאיישעי מטין ָאזעיע־ּפַאוויליָאן
 עַא עי

04:8

ווּו איז די הויּפ ש ָא ֿפון יידישלַאטד? קלמןעווַײזער.װיע
גוטעבַאװּוסט,עהָאבןעייִדישיסטןעבַאטרַאכטעייִדישעװיעַאעװעלטשּפרַאךעאוןע
דיעייִדישעעקולטורעװיעַאעװעלטקולטורעװָאסעאירעצענטערעאיזעגעלעגןעאיןע 04:8
ש עין־זעעיַײ לאהלעעֿפעדער.נעםעדַײןעלַײלעךעָאדערעקָאלדרעעאוןע
מזרח־אײראּפע.ענָארעװּועאיזעגעװעןעדיעהױּפטשטָאטעֿפוןע„ייִדישלַאנד“?
עַא עי
פַאין עקזַאל
פ זיך ֿ
משקהעקוקןעאויֿפןעהימלישןעווּונדערלעכקייט! יע ֿ

שבת-זמייות

עקזַאל

1:15-2:15

שַאך ֿפַאי ָאטהייבעיק

שלוםעבערגער.לערנעןעדיעּכלליםעֿפוןע

שַאךעאוןעדיעווערטערעֿפוןעדיעשַאכֿפיגורןעאויףעייִדישָ .אזעיע־ּפַאוויליָאן

שבת

די דיַײ ווילדק ע חיות .דינהעווָאלָאך.עאיךעװעלעָאנֿפירןעמיטעַאע
סעמינַארקעלעעוועגןעדרַײעלעגענדַארישעעחיות:עלוויתן,עדערעשור־הבור,ע
אוןעדיעגָאלדענעעּפַאווע. יעמעי־ּפַאוויליָאן

9:30-11:45

געזַאטג־ווַאיש ַא  ,עמע׃ ליבע ּפערלעטײטלבױם.מירע
װעלןעזיךעבַאקענעןעמיטעדיעטעקסטןעֿפוןעדיעלידערעאױףעייִדישעאוןעאיןע
טרַאנסליטערַאציע.מעןעװעטעקענעןעשמועסןעאוןעמַאכןעבַאמערקונגעןע
װעגןעדעםעאינהַאלטעֿפוןעליד,עמעעװעטעזיךעלערנעןעזינגעןעדָאסעליד,עאוןע
מעןעװעטעדיעלידערעזינגעןעצוזַאמען. עַא עי

8.18

שּפַאציין אין דעי טַא וי ראוֿבןעעּפשטַײן.מירעוועלןעשּפַאצירןעאיןע
פַאין
ֿ זיך ֿ
ווַאלדע— ביטעעטרָאגטעלַאנגעעהויזןעאוןעֿפַארמַאכטעעשיך. יעפ

עקזַאל

שחייתָ ,אי ָאדָא קישעי מטין
שחיית ,עגַאלי ַאיישעי מטין

עַא עי

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

0405-5405

משטיות־שיעוי .מינע־ליֿפשעעווישװַאנַאט.עמ׳װעטעלערנעןעצוזַאמעןע
יומי וב -ויטיי ליַאנַאעיעלען.זעכצןעמענטשןעמעגןעזיךעֿפַארשרַײבןעאוןע
ַאעּפָארעּפרקיםעמשניותעמיטעּפעטרושקעסעאיבערזעצונג.עמ׳דַארףענישטע
ָאנטיילנעמעןעאיןעדערעקָאנקורענץ.עֿפַארשרַײבטעזיךעאוןעגעווינט! עקזַאל
הָאבןעקײןעהינטערגרונטעאיןעמשניות.עייושלים-ביבליָא ע
צאיטה־ויאיטה־שיעוי דן־גדליהעאיידלמַאן.מירעװעלןעטָאןעַאעקוקעאױףע
דערעסדרהעֿפוןעדערעװָאךע(ּפרשתעשוֿפטים)עאוןעאױףעדיעֿפַארשידענעע
2:30-3:30
קָאמענטַארןעװָאסעגעֿפינעןעזיךעאינעםעסֿפרע„צאינה־וראינה” .קוקנדיקעאױףעדיע
ָאלַאזש לאהלעעֿפעדער.עשנַײדעאוןעבויעהערלעכע,עַארטיסטישע,ע
קָאמענטַארן,עװעלןעמירעּפרּוװןעצועגעֿפינעןעַאעֿפָאדעםעװָאסעבינדטעצועדיע
אוןעאינטערסַאנטעעקָאלַאזשןעבשעתןעטרַאכטןעוועגןעבילדערעאױףעַאע
ֿפַארשידענעעטעמעס,עאוןעהָאֿפנטלעךעבעסערעֿפַארשטײןעדעםעקוקװינקלעֿפוןע
נַײעםעאוֿפן. וטק זַאל
דערעצאינה־וראינה.ע וטק -וועיַאטדע
ַאווַאטקיי עי יידיש־ לַאק ּפערלעטײטלבױם.מירעװעלןע
זשָאטגליין ליליעעװַײצמַאן.לערנעןעזשָאנגלירןעֿפַארעָאנהײבערס.עאיךעװעלע
ַארומרעדןעטעמעסעװָאסעדיעלערעריןעהָאטעצוגעגרײט,עאוןעמעעװעטעדיע
לערנעןעװיעַאזויעצועזשָאנגלירןעדרַײעבָאבבַײטלעך,עװיעאויךעּפשוטעעקונצן.
טעמעסעקענעןעַאנטװיקלעןעאיןעװעלכערעריכטונגעדיעסטודענטןעװילן.ע
דָאסעװעטעזַײןעַאעשמועסקלַאס,עָאבערעדיעבַאטײליקטעעװעלןעקענעןעאױךע ָאזעיע־ּפַאוויליָאן
שטעלןעֿפרַאגעסעװעגןעגרַאמַאטיקעאוןעװָאס־עס־זָאל־נישטעזַײן.עדָאסע
משטיות־שיעוי מינע־ליֿפשעעווישװַאנַאט.מ׳װעטעלערנעןעצוזַאמעןעַאע
װעטענישטעזַײןעקײןערעֿפערַאט.עקומטענָארעאױבעאירעזַײטעגרײטעזיךעצוע
ּפָארעּפרקיםעמשניותעמיטעּפעטרושקעסעאיבערזעצונג.עמ׳דַארףענישטעהָאבןעקײןע
בַאטײליקן.עָאזעיע־ּפַאוויליָאן
הינטערגרונטעאיןעמשניות.עייושלים ביבליָא ע
שּפַאציין אין דעי טַא וי ראוֿבןעעּפשטַײן.מירעוועלןעשּפַאצירןע
ֿ
איןעווַאלדע— ביטעעטרָאגטעלַאנגעעהויזןעאוןעֿפַארמַאכטעעשיך. יעפ
פַאין עקזַאל
זיך ֿ

54:8-:4:8

ַא עַא עי ֿפון בצטיםַ ,א קַא ייישעי מָאטָאלָאג וועגן
דעם יידישן עַא עי יַאנקלעלָארענס.צועגעבןעַאעקָאמישןעבליקעאױףע
יטא
ָ
דעםעייִדישןעטעַאטער.ע

שבת

8.18

54:8-:4:8

שע קּפיי־ֿפָאילייעטוטג שלוםעבערגער.מירעוועלןעצוזַאמעןע
ֿפָארלייענעןעאויףעַאעקול,עאויףעַאעדרַאמַאטישןעאוֿפן,עאעייִדישעעווערזיעע
ֿפוןעַאעשעקסּפירּ-פיעסע.ע יעמעי־ּפַאוויליָאן
גמיא־שיעוי מירע־רבקהעקַאנינג,עיהודיתעהַאוּפטמַאן.עֿפַארעװָאסע
זָאלעַאערֿבעדערלָאזן,עזַײןעװַײבעזָאלעאּפטָאןעַאעזַאךעװָאסעאיזענישטע
על־ּפי־דין?עמירעװעלןעצוזַאמעןעלערנעןעַאעשטיקלעגמראעװָאסע
ֿפַארענטֿפערטעדיעקשיא.עקייןעּתרגום־לשוןעדַארףעמעןענישטעקענען,ע
ָאבערעעסעשַאטעאױךענישט!ָאזעיע־ּפַאוויליָאן
4:00-5:00

ָאטמיטי ע ּפיָאטָאמען אויף יידיש סָאסיעעֿפָאקס.דיעצָאלע
ייִדיש־סטודענטןעאוןעייִדיש־רעדערסעװָאסעבַאשליסןעַאזעזײעװילןעזיךע
בַאניצןעמיטעָאנמיניקעעּפרָאנָאמעןעֿפַארגרעסערטעזיך,עָאבערעדערװַײלע
הָאבןעמירענָאךענישטעגעהַאטעקײןעערנסטעעשמועסןעװעגןעאיבערזעצןע
ָאנמיניקעעּפרָאנָאמעןעאױףעייִדישעֿפוןעַאעגרַאמַאטישןעאוןעליגװיסטישןע
שטַאנדּפונקט.עדערֿפַארעװילןעמירעשטיצןעַאזַאעשמועסעדװקאעאױףעדערע
ייִדיש־װָאךעּכדיעַאזעקװירעעייִדישיסטן,עייִדיש־לערערס,עאוןעלינגװיסטןע
זָאלןעקענעןעצוזַאמעןעבַאטרַאכטןעדעםעװיכטיקןעענין.עע עַא עי
ָֿאיוועי ק רֿפאלעֿפינקל.מירעװעלןע
ווי עק לײעט זיך אין פ
ַֿארבעסערןעדעםעװערטער־אוצרעדורךעלײענעןעדעםעֿפָארװערטס.
פ

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

5405-5405

לייעט יַײז גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עמירעװעלןעלײענעןעצוזַאמעןע
דרַײעדערצײלונגעןעֿפוןערחלעקָארן,עֿפוןעאירעביכלע„9דערצײלונגען“:
„מגֿפהעאיןעדָארף“„ ,הענט“ ,אוןע„שָאטנס“. יעמעי־ּפַאוויליָאן

דעי צווײ עי דוי טָא ן חויבן — דיק וקיע־גיוּפע

משה־זאֿבעזומערשטײןעאוןעחייםעיעלען.עַאעדיסקוסיע־גרוּפעעֿפַארע
דערווַאקסענעעקינדערעֿפוןעדיעשארית־הּפליטהעווָאסעוועטעַארומרעדןע
ַאנטיסעמיטיזםעאיןעַאמעריקעעאוןעאײראּפעעהַײנטעאוןעוויעַאזויעעסעצוע
בַאקעמֿפן.ע עַא עי
54:5-04:5

ביע שּפילעיַײ

ליַאנַאעיעלען.קומט־זשעעאוןעשּפילטעברעטשּפילןע

ביזעשבתעגייטעאויסָ .אזעיע־ּפַאוויליָאן

ווַײזער.װיענָארעערעאיזעָאנגעקומעןעאיןעניו־יָארקעאיןע1940עװיעַאעּפליטעֿפוןע
מזרח־אײראּפעעהָאטעזיךעמַאקסעװַײנרַײךעאונטערגענומעןעצוערַאטעװעןעװָאסע
בלַײבטעֿפוןעדעםעװילנערעייִװָאעאוןעווַײטערעצועֿפירןעדָאסעשליחותעֿפונעםעייִװָאע
איןעדערערַײכער,עהַאלב־ַאסימילירטערעַאמעריקע.עערעהָאטעגעגלײבטעַאזע
ַאמעריקַאנערעייִדןענײטיקןעזיךעאיןעייִדישעּכדיעצועװערןעּפסיכָאלָאגישעגעזונטעע
מענטשןעאוןעשטָאלצעעייִדןעװָאסעקענעןעשּפילןעַאעֿפירנדיקעערָאלעעאיןעדערע
ייִדישערעקולטורעאוןעּפָאליטיקענָאכןעחורבן־אײראּפע. עַא עי
שע קּפיי־ֿפָאילייעטוטג שלוםעבערגער.מירעוועלןעצוזַאמעןע
ֿפָארלייענעןעאויףעַאעקול,עאויףעַאעדרַאמַאטישןעאוֿפן,עאעייִדישעעווערזיעעֿפוןעַאע
שעקסּפירּ-פיעסע.ע יעמעי־ּפַאוויליָאן
לָאמיי מַא ן ווַײבעי ַײ ש! סָאסיעעֿפָאקס.עמעעוועט,עוויע
ֿפַארַאיָארן,עזיךעצונויֿפקומעןעּכדיעצועמַאכןעעּפיזָאדןעֿפונעםעּפָאדקַאסטע
יטא
ָ
ווַײבערטַײטש.עhttp://www.vaybertaytsh.com
1:15-2:15

04:8

ווָאק זָאג עמך? יידיש-ווָאך "ֿפעמילי ֿפיוד"ׂ .שרה־רחלע
שעכטער.ַאעשּפילעװּועמעעדַארףעטרעֿפןעװָאסעזענעןעבַײעדיע

לייעט יַײז גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עמירעװעלןעלײענעןעצוזַאמעןע
דרַײעדערצײלונגעןעֿפוןערחלעקָארן,עֿפוןעאירעביכלע„9דערצײלונגען“:
„מגֿפהעאיןעדָארף“„ ,הענט“ ,אוןע„שָאטנס“. יעמעי־ּפַאוויליָאן

54:8-:4:8

ָאלַאזש לאהלעעֿפעדער.שנַײדעאוןעבויעהערלעכע,עַארטיסטישע,עאוןע
אינטערסַאנטעעקָאלַאזשןעבשעתןעטרַאכטןעוועגןעבילדערעאױףעַאענַײעםעאוֿפן.
וטק זַאל

קחויה מַאי קומטעקויֿפןעייִדישעביכער,עהעמדער,עאוןעדיענייעעייִדיש-
ווָאךעזעקלעך! טען-וועיַאטדע

שעֿפעייש שיַײבן ֿפַאי געבוייעטע יידיש־יעדעי ׂשרה־רחלע
שעכטער. װיעצועניצןעװערבןעאוןעסובסטַאנטיװןעאויףעַאעמערעשּפרודלדיקןע

יטא
ָ

מָאט י

8.20

04:8-084:8

אוֿפןעבַײםעשרַײבןעבריװ,עמעׂשיות,עַארטיקלעןעאוןעֿפייסבוק־מעלדונגען.ע

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

טָאדל וטק שֿפרהעווייטמַאן.עלערןעזיךעוויעצועמַאכןעקונסטעמיטעַאענָאדלע
אוןעֿפָאדעם!עמירעוועלןעלערנעןעוויעצועּפלַאנירןעַאעדעזייןע(מיטעַאעייִדישןעאות),ע
אוןעדיעטעכניקעעוויעדָאסעצועטַאקעענָאדלעןעאויףעַאענָאדלקרייז.עמירעהָאבןע
נָארעָארטעאויףע12עמענטשן,עאיזעבַאשטעטיקטעַאזעאירעקענטעקומעןעאויףע
ַאלעעסעסיעס. וטק -וועיַאטדע

שּפַאציין צו ַא בוימהויז ראוֿבןעעּפשטַײן.מעעוועטעשּפַאצירןעצוםע
פ
קינדער-לַאגערעאוןעַאעקוקעטָאןעאויףעַאןעאינטערעסַאנטןעבוימהויז.עע יע ֿ
פַאין עקזַאל
זיך ֿ
54:8-:4:8

ֿפַאיבן און מָאלן מי ַא ווַאיעל.שֿפרהעווייטמַאן.עַאקווַארעלע
איזעאעֿפַארבעווָאסעמעעהָאטעאֿפשרעגענוצטעַאלסעקינד.עמירעוועלןעלערנעןע
מעדי ַאציע און יוי ע יָאגע יונה־הירשעבָאיַארין.דַארֿפטעאירעזשעע
4ע ֿפַארשידענעעַאקווַארעל־טעכניקעס,עאוןעוויעַאזויעמעעקעןענוצןעדיעֿפַארב.ע ַאעווַאקַאציעעֿפוןעאונדזערעווַאקַאציעעדָא?עקומטעשטילטעאַײןעדעםעמוחעאוןע
מירעוועלןעמָאלןעֿפַארשידענעעָאביעקטן,עאוןעַאֿפילועדיעּפייסַאזשןעַארוםע
רוטעזיךעאּפ.עזַײטעַאזויעגוטעאוןעברענגטעַאעיָאגע־מַאטעעאויבעאירעהָאט.
דערעייִדיש־ווָאך. וטק -וועיַאטדע
יעמעי־ּפַאוויליָאן

ייחמיאל ביי ק — זַײן לעבן און זַײטע שַאֿפוטגען בעלַאע
בריקס־קלַײן.ע דיעטָאכטערעֿפונעםעחורבן־שרַײבערעירחמיאלעבריקסעװעטעװַײזןע
ַאעּפרעזענטַאציעעװעגןעאירעטַאטן. עַא עי

ּֿתליעאיידלמַאן.עַאעשמועסקלַאסעווָאסע
מי עלעי יידיש־ לַאק.נפ
וועטעהעלֿפןעסטודענטןערעדןעַאעמערעֿפליסיקן,עגרַאמַאטישעקָארעקטןע
ייִדיש. עַא עי
ֿפַאיבן און מָאלן מי ַא ווַאיעל.שֿפרהעווייטמַאן.עַאקווַארעלע
איזעַאעֿפַארבעווָאסעמעעהָאטעאֿפשרעגענוצטעַאלסעקינד.עמירעוועלןעלערנעןע
4עֿפַארשידענעעַאקווַארעל־טעכניקעס,עאוןעוויעַאזויעמעעקעןענוצןעדיע
ֿפַארב.עמירעוועלןעמָאלןעֿפַארשידענעעָאביעקטן,עאוןעַאֿפילועדיעּפייסַאזשןע
ַארוםעדערעייִדיש־ווָאך. וטק -וועיַאטדע

משטיות־שיעוי מינע־ליֿפשעעווישװַאנַאט.מ׳װעטעלערנעןעצוזַאמעןעַאע
ּפָארעּפרקיםעמשניותעמיטעּפעטרושקעסעאיבערזעצונג.עמ׳דַארףענישטעהָאבןע
קײןעהינטערגרונטעאיןעמשניות.עייושלים ביבליָא ע

ּֿתליעאיידלמַאן.עַאעשמועסקלַאסעווָאסע
מי עלעי יידיש־ לַאק.נפ
וועטעהעלֿפןעסטודענטןערעדןעַאעמערעֿפליסיקן,עגרַאמַאטישעקָארעקטןע
ייִדיש. עַא עי

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

9:30-10:30

ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

יידישע ֿפיויען־שיַײבעיק־קעייע לאהעלעװיט.צועבַאקענעןעַאע
חֿברהעמיטעדיעדרַײעװײניק־בַאקַאנטעעֿפרױען־שרַײבערעֿפוןעאונדזערע
ליטערַאטור:עקַאדיַאעמָאלָאדָאווסקי,בלומעעלעמפעל,עאוןעמלּכהעלי.ע
ָאנטיילנעמערסעזָאלןעזיךעֿפילןעבַאקוועםעמיטעלייענעןעאויףעַאןעַאווַאנסירטןע
ניוואע.ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

משטיות־שיעוי מינע־ליֿפשעעווישװַאנַאט.מ׳װעטעלערנעןעצוזַאמעןעַאע
ּפָארעּפרקיםעמשניותעמיטעּפעטרושקעסעאיבערזעצונג.עמ׳דַארףענישטעהָאבןע
קײןעהינטערגרונטעאיןעמשניות.עייושלים ביבליָא ע

ייִדיש־װָאכניקעסעגעװעןעדיעָאֿפטסטעעענטֿפערסעאויףעַאעסעריעעֿפרַאגעסע
(אױֿפןעסמךעֿפוןע)Feud(Family עַא עי

זוט י

0488-04:8

ַאלַאט ַאיטיע סענדערעבָאטוויניק.אױבעאירעהָאטעליבעצועזינגען,ע
טַאנצן,עשּפילןעַאןעאינסטרומענט,עדערצײלןעַאעװיץעֿפַארעַאןעעולםע—
װענדטעזיךעצועמירעאױףעדערעייִדיש־װָאךעלגביעָאנטײלנעמעןעאיןעאונדזערע
יערלעכערעטַאלַאנטַארניע. עַא עי

אױסלערנעןעדיעיסודותדיקעעקנײטשןעאוןעמַאכןעַאעּפָארעחיות.ע

ֿפילם

עַא עי

ַאווַאטקיי עי יידיש־ לַאק ּפערלעטײטלבױם.עמירעװעלןעַארומרעדןע
טעמעסעװָאסעדיעלערעריןעהָאטעצוגעגרײט,עאוןעמעעװעטעדיעטעמעסעקענעןע
ַאנטװיקלעןעאיןעװעלכערעריכטונגעדיעסטודענטןעװילן.עדָאסעװעטעזַײןעַאע
שמועסקלַאס,עָאבערעדיעבַאטײליקטעעװעלןעקענעןעאױךעשטעלןעֿפרַאגעסע
װעגןעגרַאמַאטיקעאוןעװָאס־עס־זָאל־נישטעזַײן.עדָאסעװעטענישטעזַײןעקײןע
רעֿפערַאט.עקומטענָארעאױבעאירעזַײטעגרײטעזיךעצועבַאטײליקן.ע

8.19

מעדי ַאציע און יוי ע יָאגע יונה־הירשעבָאיַארין.דַארֿפטעאירע
זשעעַאעווַאקַאציעעֿפוןעאונדזערעווַאקַאציעעדָא?עקומטעשטילטעאַײןעדעםע
מוחעאוןערוטעזיךעאּפ.עזַײטעַאזויעגוטעאוןעברענגטעַאעיָאגע־מַאטעעאויבעאירע
הָאט. יעמעי־ּפַאוויליָאן

ָאייגַאמי ֿפַאי

יטדעי און דעיווַא קעטע חנהעמײזער.ע

נועםעלערמַאן.מ׳װעטע
דעי יידיש־ּתחיטות־ּפיָאיע
ַאדורכלײענעןעּתחינותעֿפונעםעייִדישןעביכער־צענטער־ַארכיװ,עקלַײבןעגעװיסעע
שורות,עאוןעצוזַאמעןעװעטעמעןעשַאֿפןעאוןעזינגעןעמוזיקעװָאסעּפַאסטעדערצו.

וטק זַאל

עקזַאל

5405-5405

גיַײזט יַײז גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עדיעָאנֿפירערסעדערמָאנעןע
ַאלערלייעגרַאמַאטישע/סטיליסטישעעגרַײזןעווָאסעזייעהָאבןעגעהערטעאיןע
משךעֿפוןעדערעווָאך,עאוןעוויעַאזויעמעעדַארףעעסעריכטיקעזָאגן.עדערעעולם,ע
הָאֿפטעמען,עלערנטעזיךעדערֿפוןעבעסערעייִדיש. עַא עי

די דיַײ ווילדק ע חיות דינהעווָאלָאך.איךעװעלעָאנֿפירןעמיטעַאע
סעמינַארקעלעעוועגןעדרַײעלעגענדַארישעעחיות:עלוויתן,עדערעשור־הבור,עאוןעדיע
גָאלדענעעּפַאווע. יעמעי־ּפַאוויליָאן

ַאווַאטקיי עי יידיש־ לַאק ּפערלעטײטלבױם.מירעװעלןעַארומרעדןע
טעמעסעװָאסעדיעלערעריןעהָאטעצוגעגרײט,עאוןעמעעװעטעדיעטעמעסעקענעןע
ַאנטװיקלעןעאיןעװעלכערעריכטונגעדיעסטודענטןעװילן.דָאסעװעטעזַײןעַאע
04:8
שמועסקלַאס,עָאבערעדיעבַאטײליקטעעװעלןעקענעןעאױךעשטעלןעֿפרַאגעסעװעגןע
ֿפיײלעך ֿפיטגעיֿפַאיבן לאהלעעֿפעדער.קומטעכאּפטעַאעגלעזעלעע
גרַאמַאטיקעאוןעװָאס־עס־זָאל־נישטעזַײן.עדָאסעװעטענישטעזַײןעקײןערעֿפערַאט.ע
משקה,עאוןעֿפַארבטעמיטעדיעֿפינגער!עשּפַאנטעזיךעאויסעמיטע
קומטענָארעאױבעאירעזַײטעגרײטעזיךעצועבַאטײליקן.ָאזעיע־ּפַאוויליָאן
שעֿפערישקײט!ענָארעדיעװָאסעזענעןעעלטערעוויע21עמעגןעטרינקעןעָאבערע
:488-5488
ַאלעעזָאלןעמיטֿפַארבן!ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

ָאלַאזש לאהלעעֿפעדער. שנַײדעאוןעבויעהערלעכע,עַארטיסטישע,עאוןע
אינטערסַאנטעעקָאלַאזשןעבשעתןעטרַאכטןעוועגןעבילדערעאױףעַאענַײעםעאוֿפן.

0488

הבדלה

084:5-004:5

יַא עווען יידיש ,יַא עווען ַאמעיי ַאטעי יידן :מַא ק
ווַײטיַײך און דָאק שליחות ֿפון יידיש אין ַאמעיי ע קלמןע

טָאדל וטק שֿפרהעווייטמַאן.עלערןעזיךעוויעצועמַאכןעקונסטעמיטעַאע
נָאדלעאוןעֿפָאדעם!עמירעוועלןעלערנעןעוויעצועּפלַאנירןעַאעדעזייןע(מיטעַאע
ייִדישןעאות),עאוןעדיעטעכניקעעוויעדָאסעטַאקעעצוענָאדלעןעאויףעַאע
נָאדלקרייז.עמירעהָאבןענָארעָארטעאויףע12עמענטשן,עאיזעבַאשטעטיקטעַאזע
אירעקענטעקומעןעאויףעַאלעעסעסיעס. וטק -וועיַאטדע

0405-5405

:488-5488

שעֿפעייש שיַײבן ֿפַאי געבוייעטע יידיש־יעדעי 

ׂשרה־רחלעשעכטער. װיעצועניצןעװערבןעאוןעסובסטַאנטיװןעאויףעַאעמערע
שּפרודלדיקןעאוֿפןעבַײםעשרַײבןעבריװ,עמעׂשיות,עַארטיקלעןעאוןע
ֿפייסבוק־מעלדונגען.עָאזעיע־ּפַאוויליָאן

דעי צווײ עי דוי טָא ן חויבן — דיק וקיע־גיוּפע

משה־זאֿבעזומערשטײןעאוןעחייםעיעלען.עַאעדיסקוסיע־גרוּפעעֿפַארע
דערווַאקסענעעקינדערעֿפוןעדיעשארית־הּפליטהעווָאסעוועטעַארומרעדןע
ַאנטיסעמיטיזםעאיןעַאמעריקעעאוןעאײראּפעעהַײנטעאוןעוויעַאזויעעסעצוע
בַאקעמֿפן.ע עַא עי

5405-5405

לייעט יַײז גיטלעשעכטער־ווישווַאנַאט.עמירעװעלןעלײענעןעצוזַאמעןע
יידישע ֿפיויען־שיַײבעיק־קעייע לאהעלעװיט.צועבַאקענעןעַאע
מגֿפהע
דרַײעדערצײלונגעןעֿפוןערחלעקָארן,עֿפוןעאירעביכלע„9דערצײלונגען“„ :
חֿברהעמיטעדיעדרַײעװײניק־בַאקַאנטעעֿפרױען־שרַײבערעֿפוןעאונדזערע
איןעדָארף“„ ,הענט“ ,אוןע„שָאטנס“. יעמעי־ּפַאוויליָאן
ליטערַאטור:עקַאדיַאעמָאלָאדָאווסקי,בלומעעלעמפעל,עאוןעמלּכהעלי.ע
ָאנטיילנעמערסעזָאלןעזיךעֿפילןעבַאקוועםעמיטעלייענעןעאויףעַאןעַאווַאנסירטןע
084:5-004:5
ניוואע.ייושלים ביבליָא ע
אייטעי ֿפון הי לעיק ּפיָאֿפעקָאין קלמןעווַײזער.מַאקסע
װַײנרַײךעהָאטעאיןע1946עגעשריבןע„ היטלערסעּפרָאֿפעסָארן:עדערעקַײלעךע געדַאט ען אין גַאטג צו ַא קּפע ַא ל בעלַאעבריקס־קלַײן.ע
ֿפוןעדערעדַײטשערעװיסנשַאֿפטעאיןעדַײטשלַאנדסעֿפַארברעכנסעקעגןעייִדישןע בעלַאעבריקס־קלַײןעדערצײלטעװעגןעאירעלעבן,עאירעעעלטערנסע
ֿפָאלק“ .דָאסעזעלביקעעיָארעאיזעצועאיםעגעקומעןעַאעבריוועֿפונעםעֿפָארשערע ייִדיש־רעדנדיקערעהײם,עאוןעװיעַאזױעזיעאיזעאױֿפגעװַאקסןעאיןעַאעמשּפחהעֿפוןע
געליטענע.עזיעװעטעאױךעזינגעןעייִדישעעלידער. עַא עי
ֿפרַאנץעבערַאנעק,עַאע"ֿפָאלקסדַײטש"עַארויסגעטריבןעֿפוןעדערע
טשעכָאסלָאווַאקַײ.עבערַאנעקעהָאטעגעבעטןעהילףעווידערעאויֿפצובויעןע
0488-0488
ייִדישעעשטודיעסעאיןעדַײטשלַאנד.ענָארעציעאיזעערעגעוועןעַאענַאצי?
עַא עי

ָאט יַא־ עטץ־ׂשימחה

04:8

יעמעי־ּפַאוויליָאן

שע קּפיי־ֿפָאילייעטוטג שלוםעבערגער.מירעוועלןעצוזַאמעןע
ֿפָארלייענעןעאויףעַאעקול,עאויףעַאעדרַאמַאטישןעאוֿפן,עאעייִדישעעווערזיעעֿפוןע לַאגעי־ֿפַײעי זינגעןעאוןעעסןעשניי-קישעלעךעַארוםעדעםעֿפייער.עָאזעיע-
לָאט ע
ַאעשעקסּפירּ-פיעסע.ע יעמעי־ּפַאוויליָאן
יטא
ָ
ֿפילם
לָאמיי מַא ן ווַײבעי ַײ ש! סָאסיעעֿפָאקס.מעעוועט,עוויע
ֿפַארַאיָארן,עזיךעצונויֿפקומעןעּכדיעצועמַאכןעעּפיזָאדןעֿפונעםעּפָאדקַאסטע
יטא
ָ
ווַײבערטַײטש.ע.http://www.vaybertaytsh.com

דיטק י

8.21

04:8-084:8

יידיש יי און יידיש־לשון בַײ דיַײ דויות ֿפון דעי
משּפחה בייטבוים קלמןעווַײזער.נתןעבירנבױם,עשלמהע
בירנבױם,עיעקֿבעבירנבױםע— דרַײעדורותעֿפוןעאײןעמערקעװדיקערע
משּפחהעװָאסעהָאבןעזיךעאיבערגעגעבןעמיטעלַײבעאוןעלעבןעדערע
ייִדישערעקולטור.עס׳איזעשװערעזיךעאױסצומָאלןעדיעגעשיכטעעֿפוןעייִדןע
אינעםע20סטןעיָארהונדערטעָאןעזײערעעקָאלָאסַאלעעאױֿפטוען.
עַא עי

ֿפַאיבן און מָאלן מי ַא ווַאיעל.שֿפרהעווייטמַאן.ע
ַאקווַארעלעאיזעַאעֿפַארבעווָאסעמעעהָאטעאֿפשרעגענוצטעַאלסעקינד.עמירע
וועלןעלערנעןע4עֿפַארשידענעעַאקווַארעל־טעכניקעס,עאוןעוויעַאזויעמעע
קעןענוצןעדיעֿפַארב.עמירעוועלןעמָאלןעֿפַארשידענעעָאביעקטן,עאוןעַאֿפילוע
דיעּפייסַאזשןעַארוםעדערעייִדיש־ווָאך. וטק -וועיַאטדע
084:5-004:5

שע קּפיי־ֿפָאילייעטוטג שלוםעבערגער.עמירעוועלןעצוזַאמעןע
ֿפָארלייענעןעאויףעַאעקול,עאויףעַאעדרַאמַאטישןעאוֿפן,עאעייִדישעעווערזיעע
ֿפוןעַאעשעקסּפירּ-פיעסע.ע יעמעי־ּפַאוויליָאן
ּֿתליעאיידלמַאן.עַאעשמועסקלַאסע
מי עלעי יידיש־ לַאק.נפ
ווָאסעוועטעהעלֿפןעסטודענטןערעדןעַאעמערעֿפליסיקן,עגרַאמַאטישע
קָארעקטןעייִדיש. עַא עי
ַאווַאטקיי עי יידיש־ לַאק ּפערלעטײטלבױם.עמירעװעלןע
ַארומרעדןעטעמעסעװָאסעדיעלערעריןעהָאטעצוגעגרײט,עאוןעמעעװעטעדיע
טעמעסעקענעןעַאנטװיקלעןעאיןעװעלכערעריכטונגעדיעסטודענטןעװילן.
דָאסעװעטעזַײןעַאעשמועסקלַאס,עָאבערעדיעבַאטײליקטעעװעלןעקענעןע
אױךעשטעלןעֿפרַאגעסעװעגןעגרַאמַאטיקעאוןעװָאס־עס־זָאל־נישטעזַײן.ע
דָאסעװעטענישטעזַײןעקײןערעֿפערַאט.עקומטענָארעאױבעאירעזַײטעגרײטעזיךע
צועבַאטײליקן.ָאזעיע־ּפַאוויליָאן

 04:8דעי אוי ָאבוק ֿפ ָאי
אּפ אין ש ָא טיו יָאי
ָ

