ַא ביסל ייִ דיש – הרצאות
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טיטל
שמונה ( )8הרצאות על
משוררים וסופרים

נכון ל 11 :מאי2011 ,

תוכן
לייב ניידוס ( ,)2מ.מ .ווארשאווסקי ,אברהם רייזען,
איציק מאנגער ,יצחק לייבוש פרץ (.)3

זמן
75 - 35
דקות

 לכל משורר/סופר סיפור חייו ,דוגמאות בשירה ובדיקלום75 - 35
טיול בנוף ובספרות עם מיטב המשוררים בארץ ובחו"ל.
ארץ ישראל בספרות
דקות
היידיש
75 - 35
שבע ( )7הרצאות על חגים תוכניות לחגים :חנוכה ( ,)3ט"ו בשבט ( ,)2פסח ()2
 תוכנית כוללת שירים ,סיפורים ,פולקלור ובדיחות (לפי הנושא) דקות75 - 35
 עד  16שירים בנושא האהבהתוכנית על שירי אהבה
דקות
75 - 35
 תוכנית לזכר ששת מיליון הקדושיםתוכנית לזכר ששת
דקות
המיליונים
75 - 35
 התוכנית מתייחסת לדת ומסורת היהודית בספרות ובשירהתוכנית על יידיש
דקות
ביידיש
ויידישקייט
75 - 35
 תוכנית מנסה להסביר מקורות היידיש ,ועל השפעתה על עםמה זה יידיש?
דקות
ישראל בעבר ,בהוה ,ובעתיד
75 - 35
יידיש בתוך העברית ,ועברית בתוך היידיש – איך זה מסתדר
יידיש ועברית:
דקות
יחד  צוזאמען
ספרות דמיוני ,ומדע-בדיוני סיפורי דמיון ,מיסטיקה ,החלל החיצוני ,ויצורים לא מעולם הזה 75 - 35
דקות
ביידיש
75 - 35
טיול באתרי האינטרנט ביידיש מעניינים.
יידיש במחשב ובאינטרנט
דקות
(*** חייב תקשורת לאינטרנט ומקרן גדול ***)
75 - 35
האם יש שפה מדעית ,וטרמינולוגיה טכנית ביידיש? בוודאי!
יידיש והמדע ביום-יום
דקות
75 - 35
דמויות נצחיות :ה"שטעטל" התיאורים הנפלאים של צבי זַאר (ע"ה) על האנשים האמיתים
דקות
בעיירה שלו.
לינגמיאן ותושביו
שעה –
בלי הסברים .אך ורק דיקלום של שירים וסיפורים ממיטב
עד 24
המשוררים והסופרים
[*** חדש ***]
שעות
– י.ל .פרץ ,שלום עליכם ,ח.נ .ביאליק ,לייב ניידוס ,ה.לייוויק,
פרץ מיראנסקי ,אליעזר שטיינבארג ,יהואש ,איציק מאנגער,
יידיש "נון-סטופ"
מאני לייב ,א .לוצקי ,טונקעלער ,אברהם רייזען ,קאדיע
(יידיש "בלי הפסקה")
מאלאדאווסקי ,רחל קארן ,איידע מאזע ,ועשרות אחרים ואחרות

[*** חדש ***]
"פון חורבן צום לעבן"
המוזיקה והשירים
של דוד בָאטוויניק

יידיש
לכבוד ספר השירים החדש ב ִ

– WWW.BOTWINIKMUSIC.COM

הרצאה  /קונצרט לחגוג את הספר החדש.
זה יכול להיות עם או בלי זמר(ת).

מרצה :לייבל בָאטוויניק .טלפון 09-796-6916 :או
כתובת :רח' האנפה  ,40תל מונד.40600 .
אינטרנטwww.leyblsvelt.co.il leybl_botwinik@yahoo.com :
054-537-7729

70 - 50
דקות

