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רעטנעצ–שידִיי

יוני - אויגוסט 2003

Juin-août 2003 קעטָאילביב–םעדעמ רעד ךרוד ןֿפַאשעג

דומיל–שידִיי ןרַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןוא

לניק.ָרטור קאַבֿרהם סוצקעווער, געבוירן אין 1913, דורך אַלצשניט פֿון אָהא

Gravure du poète Avrom Sutskever, né en 1913, par Artur Kolnik
—
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Mardi 10 juin
20h30 - Conférence en français

Histoire de la littérature yiddish
(9) : pendant et après le Génocide

par Yitskhok Niborski

P. A. F. : 3 €. Membres : 2 €

Samedi 14 juin
15h00 - Samedi l ittéraire

En l'honneur du 90e anniversaire
du poète Avrom Sutskever
Récitation de poèmes par Macha Fogel. Textes

en prose par l'atelier de traduction de Batia

Baum

Entrée libre.

Dimanche 15 juin

10h00 à 16h00 - Séminaire en yiddish

Les romans historiques de Yoysef
Opatoshu (2)
Animé par Miriam Trinh

P. A. F. : 25 €. Membres : 22 €

16h00 - Rencontre littéraire

Hommage à Mordkhe Litvine
à l'occasion du 10

e
 anniversaire de son décès

Lectures de poètes français et des traductions

en yiddish dues à Mordkhe Litvine.

Mordkhe Litvine (1903-1993) a publié deux

recueils de traductions en yiddish de la

poésie française, en 1969 et 1986.

Un recueil posthume vient de paraître, Fun

der velt-poezye, comprenant des traductions

de Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Valéry,

Eluard, Breton, Soupault ; de poètes russes

comme Lermontov, Soloviev, Blok,

Mandelstam, Brodsky ; des poètes

allemands comme Goethe, Rilke et Célan.

Entrée libre.

דינסטיק דעם 10טן יוני
20.30ַַ א20.30 א20.30 א20.30 א20.30 א ַַ ַַ רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ ַַט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראַ ַַ נצייזישנצייזישנצייזישנצייזישנצייזישַ

טורַדישער ליטעראִגעשיכטע פֿון דער יי

כן חורבןָבשעת און נא(9) : 

רסקיָדורך יצחק ניבא

ָסס. מיטגלידער : 2 אייראָרַײנטריט : 3 אייראַא

שבת דעם 14טן יוני
15.00ַַ א15.00 א15.00 א15.00 א15.00 א ַַ ַַ ליטערא ליטערא ליטערא ליטערא ליטערא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ שבתשבתשבתשבתשבת–––––רישער עונגרישער עונגרישער עונגרישער עונגרישער עונגַ

ג פֿוןָטא–לּכבֿוד דעם 90סטן געבוירן

בֿרהם סוצקעווערַא

געל,ָ פֿאַשאַציעס פֿון לידער דורך מאַרעציטא
–זע דורך בתיה בוימס איבערזעצונגסָפֿון ּפרא

ַטרשטאַווא

רַײנטריט פֿרַײַא

זונטיק דעם 15טן יוני
ַַפֿון 10.00 ביז 16.00 אפֿון 10.00 ביז 16.00 אפֿון 10.00 ביז 16.00 אפֿון 10.00 ביז 16.00 אפֿון 10.00 ביז 16.00 א ַַ ַַ סעמינא סעמינא סעמינא סעמינא סעמינא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ ִִר אויף ייר אויף ייר אויף ייר אויף ייר אויף ייַ ִִ דישדישדישדישדישִ

נען פֿון יוסףַמאָרישע ראָדי היסטא

שו (2)ָטאַּפאָא

דורך מרים טרין

ָסס. מיטגלידער : 22 אייראָרַײנטריט : 25 אייראַא

16.00ַַ א16.00 א16.00 א16.00 א16.00 א ַַ ַַ ליטערא ליטערא ליטערא ליטערא ליטערא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ ָָרישער נארישער נארישער נארישער נארישער נאַ ָָ ָָכמיטאכמיטאכמיטאכמיטאכמיטאָ גגגגָגָָ
ךָרצַײט נאָלּכבֿוד דעם 10טן יא

מרדכי ליטווין

נצייזישע לידער און ליטווינסַרלייענונגען פֿון פֿראָפֿא
איבערזעצונגען

רויסגעגעבןַט אָמרדכי ליטווין (1993-1903) הא

נצייזישעַדישע איבערזעצונגען פֿון פֿראִצוויי בענד יי

עטן, אין 1969 און 1986.ָּפא

נד פֿונעם עזבֿון איז לעצטנס דערשינען, א''טַ באַא

, מיט איבערזעצונגען פֿוןעזיעָּפא–פֿון דער וועלט

ן,ָר, ברעטאַלערי, עלואַ, וואָדלער, רעמבאָ, באָהוגא

וו,ָנטאָעטן ווי לערמאָ ; פֿון רוסישע ּפאָסוּפא

דסקי ; פֿוןָם, בראַנדעלשטאַק, מאָוויעוו, בלאָלאָסא

ן.ַעטן ווי געטע, רילקע און צעלאָדַײטשע ּפא

רַײנטריט פֿרַײַא
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Mardi 24 juin
20h30 - Conférence en français

Histoire et mémoire de
l'immigration juive en France (9) :
à côté du yiddish - l'hébreu moderne et les langues

d'Europe centrale et orientale

par Philippe Boukara

P. A. F. : 3 €. Membres : 2 €

Mercredi 16 juillet
16h30 - Conférence en français

Brève histoire d'une langue
millénaire : le yiddish
par Gilles Rozier
P. A. F. : 3 €. Membres : 2 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

20h30 - En yiddish et en français
Trésors de la musique yiddish
1. Berceuses yiddish

Avec Blanche Belfer et Nadia Déhan-Rotschild

Le public pourra découvrir ou retrouver

des enregistrements historiques, choisis

parmi les trésors de la phonothèque de la

Maison de la Culture Yiddish.
P. A. F. : 3 €. Membres : 2 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

Jeudi 17 juillet
20h30 - Projection

Kinder-loshn Mame-loshn
Documentaire réalisé par T. Schwarcz et A. Lehrer

Israël / 2002 / 53 min / yiddish sous-titré anglais

L'histoire de la lutte pour la reconnaissance

du yiddish en Israël, racontée avec passion,

humour et tendresse par des personnalités

d'horizons très variés.
P. A. F. : 5 €. Membres : 4 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

דינסטיק דעם 24סטן יוני
20.30ַַ א20.30 א20.30 א20.30 א20.30 א ַַ ַַ רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ ַַט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראַ ַַ נצייזישנצייזישנצייזישנצייזישנצייזישַ

ציעַדישער אימיגראִגעשיכטע פֿון דער יי

עבֿריּת און קרַײזן–חובֿבֿינקרַײך (9) : ַאין פֿרא

ּפעָאיירא– און מיזרח–כן פֿון מיטלַרום די שּפראַא

ַראַדורך פֿיליּפ בוקא

ָסס. מיטגלידער : 2 אייראָרַײנטריט : 3 אייראַא

ך דעם 16טן יוליָמיטווא
16.30ַַ א16.30 א16.30 א16.30 א16.30 א ַַ ַַ רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא רעפֿערא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ ַַט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראט אויף פֿראַ ַַ נצייזישנצייזישנצייזישנצייזישנצייזישַ

לטערַן אַ קורצע געשיכטע פֿון אַא

לשון–מעַך : מאַשּפרא

זיעָ דורך זשיל רא
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 2 אייראָרַײנטריט : 3 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

20.30ַַ א20.30 א20.30 א20.30 א20.30 א ַַ ִִ אויף יי אויף יי אויף יי אויף יי אויף יי—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ִִ ַַדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראִ ַַ נצייזישנצייזישנצייזישנצייזישנצייזישַ
דישער מוזיקִאוצרות פֿון דער יי

דישע וויגלידער1ִ. יי
טשילדָרא–ןַ דעהאַדיאַנש בעלפֿער און נאַמיט בלא

דער ווידער הערןָנטדעקן אַדער עולם וועט קענען א

דישע לידער,ִמעס פֿון ייַרישע אויפֿנאָהיסטא

אויסגעקליבענע צווישן די אוצרות פֿון דער

צענטער–דישִריזער ייַטעק פֿון ּפאָנאָפֿא
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 2 אייראָרַײנטריט : 3 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

נערשטיק דעם 17טן יוליָדא
20.30ַַ א20.30 א20.30 א20.30 א20.30 א ַַ ָָּפראּפראּפראּפראּפרא––––– פֿילם פֿילם פֿילם פֿילם פֿילם—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ָָ יעקציעיעקציעיעקציעיעקציעיעקציעָ

לשון–מעַלשון, מא–קינדער

בֿי לערערַרץ און אַמי שוואָפֿילם פֿון טא–ַרקומענטאָדא
ןֿטפירשרעטנוא 'לגנע טימ שיִדיי/'נימ 2002/35/לארׂשי

נערקענונגָר דער אַנגל פֿאַדי געשיכטע פֿונעם גערא

ך אין יׂשראל, דערציילט מיטַדישער שּפראִפֿון דער יי

רטקייט דורךַר און צאָאימּפעט, הומא

רשיידענע קרַײזן.ַּפערזענלעכקייטן פֿון פֿא
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 4 אייראָרַײנטריט : 5 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

Dans le cadre de la 4e Université d'été de
langue et de littérature yiddish

ריזער אינטענסיוועַמען פֿון די 4טע ּפאַאין די רא

רוַטארעטיל ןוא ַךארּפש רעשידִיי ןֿופ ןסרוקרעמוז
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Mardi 22 juillet
20h30 - En yiddish et en français

Trésors de la musique yiddish
2. Poèmes et chansons d'Itsik Manger

Avec Blanche Belfer et Nadia Déhan-Rotschild

Le public pourra découvrir ou retrouver

des enregistrements historiques, choisis

parmi les trésors de la phonothèque de la

Maison de la Culture Yiddish.

P. A. F. : 3 €. Membres : 2 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

Mercredi 23 juillet
20h30 - Récital en yiddish

Shir-hashirim - Le Cantique des
cantiques, d'après Sholem-Aleykhem
Par Léa Szlanger

Lea Szlanger, qui anime l'atelier de chant de

l'université d'été, est une artiste reconnue de

la scène yiddish. Elle propose des lectures

entrecoupées de chansons de l'un des textes

les plus poétiques du grand Sholem-

Aleykhem.

P. A. F. : 14 €. Membres : 10 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

Jeudi 24 juillet
18h30 - Projection

Got, mentsh un tayvl
Réalisé par Joseph Seiden

USA / 1949 / NB / 100 min / yiddish sous-titré

anglais

D'après la pièce de Yankev Gordin.

Hershele Dubrovner est un pauvre Juif

repectueux de Dieu, jusqu'à ce que Satan,

sous les traits d'un homme d'affaires, le

transforme en un entrepreneur sans

scrupules.

P. A. F. : 5 €. Membres : 4 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

דינסטיק דעם 22סטן יולי
20.30ַַ א20.30 א20.30 א20.30 א20.30 א ַַ ִִ אויף יי אויף יי אויף יי אויף יי אויף יי—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ִִ ַַדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראדיש און אויף פֿראִ ַַ נצייזישנצייזישנצייזישנצייזישנצייזישַ

דישער מוזיקִאוצרות פֿון דער יי

נגער2ַ. לידער פֿון איציק מא
טשילדָרא–ַן דעהאַדיאַנש בעלפֿער און נאַמיט בלא

דער ווידער הערןָנטדעקן אַדער עולם וועט קענען א

דישע לידער,ִמעס פֿון ייַרישע אויפֿנאָהיסטא

אויסגעקליבענע צווישן די אוצרות פֿון דער

צענטער–דישִריזער ייַטעק פֿון ּפאָנאָפֿא
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 2 אייראָרַײנטריט : 3 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

ך דעם 23סטן יוליָמיטווא
20.30ַַ א20.30 א20.30 א20.30 א20.30 א ַַ ַַ רעציטא רעציטא רעציטא רעציטא רעציטא—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ַַ ִִל אויף ייל אויף ייל אויף ייל אויף ייל אויף ייַ ִִ דישדישדישדישדישִ

עליכם–, לויט שלוםהשירים–שיר

נגערַדורך לאה שלא

דישערִנטע פֿיגור פֿון דער ייַקאַ באַנגער, אַלאה שלא

–נגַר מיטן געזאָן הַײיאָבינע אין יׂשראל פֿירט א

ט פֿון די זומערקורסן.ַרשטאַווא

–שירל וועט זי רעציטירן און זינגען ַאין דעם רעציטא

עטישע ווערק פֿוןָמע ּפאַ, איינס פֿון די סאהשירים

עליכם.–שלום
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 10 אייראָרַײנטריט : 14 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

נערשטיק דעם 24טן יוליָדא
18.30ַַ א18.30 א18.30 א18.30 א18.30 א ַַ ָָּפראּפראּפראּפראּפרא––––– פֿילם פֿילם פֿילם פֿילם פֿילם—————ז' ז' ז' ז' ז' ַ ָָ יעקציעיעקציעיעקציעיעקציעיעקציעָ

ט, מענטש און טַײוולָגא

פֿון יוסף זַײדען

דיש מיטִווַײס/100 מינ'/יי–רץַפֿ''ש/1949/שווא

ענגלישע אונטערשריפֿטן

רדינס ּפיעסע.ָלויט יעקבֿ גא

ַןוונער איז שטענדיק געווען אָהערשעלע דוברא

געגנט דעם ׂשטן,ַד, ביז ער באִרעמער פֿרומער ייָא

ַן, און ווערט אַ געשעפֿטסמאַר אַרקליידט פֿאַפֿא

רַט שוין נישט קיין מורא פֿאָס האָ סוחר וואַגבֿיר, א

ט.ָגא
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 4 אייראָרַײנטריט : 5 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא
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4e Université d’été
de langue et de littérature yiddish

3002 טסוגיוא ןט1 ןזיב ילוי ןט51 ןֿופ
לערערס :
ַניאָרסקי, חיהלע ביר, סאָיצחק ניבא

ַטוואַדרא–וויטשָּפינקוסא
קורסן אויף דרַײ מדרגות

טןַרשטאַרבעט, וואַקטישע אַּפרא
לימוד :–ׂשכר

ס)ָס (סטודענטן : 390 איירא540ָ איירא

Du 15 juillet au 1er août 2003

Equipe pédagogique :

Yitskhok Niborski, Khayele Beer,

Sonia Pinkusowicz-Dratwa

Trois niveaux de cours, travaux dirigés,

ateliers

Frais de scolarité :

540 € (étudiants : 390 €)

Vendredi 25 juillet
20h30 - Soirée conviviale

Soirée shabatique en chansons
Les participants de l'université d'été, les

enseignants, les animateurs et les visiteurs

chanteront ensemble en yiddish.

P. A. F. : 5 €. Membres : 4 €. Gratuit pour les

stagiaires de l'université d'été.

Lundi 28 juillet
20h30 - Spectacle en yiddish

Voyage poétique au royaume de
l'imaginaire juif
Par Rafi Goldwaser

Rafi Goldwaser, qui anime l'atelier théâtre

durant l'Université d'été, propose quelques-

uns des plus grands textes du répertoire,

dans la meilleure tradition du théâtre yiddish.

P. A. F. : 14 €. Membres : 10 €. Gratuit pour les
stagiaires de l'université d'été.

Mercredi 30 juillet
20h30 - Projection

Amerikaner shadkhn
Réalisé par Edgar G. Ulmer

USA / 1940 / NB / 87 min / yiddish sous-titré

anglais

Une comédie romantique américaine, ver-

sion yiddish, avec ses interludes musicaux.

P. A. F. : 5 €. Membres : 4 €. Gratuit pour les
stagiaires de l'université d'été.

ריזער אינטענסיווע4ַטע ּפא
זומערקורסן

טורַך און ליטעראַדישער שּפראִפֿון יי

ּפֿרַײטיק דעם 25סטן יולי
20.30 - זינגערַײ20.30 - זינגערַײ20.30 - זינגערַײ20.30 - זינגערַײ20.30 - זינגערַײ

שבת– פֿריילעכער קבלתַא

,סרערעל ערעייז ,ןסרוקרעמוז יד ןיא עטקילייַטאב יד

ןוא רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םענֿופ סרעטעבַראטימ יד

.רעדיל עשיִדיי ןעַמאזוצ ןעגניז ןלעוו סרעכוַזאב
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 4 אייראָרַײנטריט : 5 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

נטיק דעם 28סטן יוליָמא
20.30ָָ - ווא20.30 - ווא20.30 - ווא20.30 - ווא20.30 - ווא ָָ ָָקאקאקאקאקא–––––רטרטרטרטרטָ ָָ ִִנצערט אויף יינצערט אויף יינצערט אויף יינצערט אויף יינצערט אויף ייָ ִִ דישדישדישדישדישִ

עטישע רַײזע אין קעניגרַײך פֿוןָ ּפאַא

דישן דמיוןִיי

סערַלדוואָדורך רפֿי גא
ןטימ ָןא טרֿיפ ָסאוו ,רעַסאוודלָאג ֿיפר ָראיטַקא רעד
טעוו ,ןסרוקרעמוז יד ןיא ַטאטשַראוו–רעַטאעט
ןיא ,ַראוטרעּפער ןשיִדיי ןֿופ קרעוורעטסַײמ ןריטיצער
.רעַטאעט ןשיִדיי ןֿופ עיציַדארט רעד

ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 10 אייראָרַײנטריט : 14 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא

ך דעם 30סטן יוליָמיטווא
ָָּפראּפראּפראּפראּפרא–––––20.30 - פֿילם20.30 - פֿילם20.30 - פֿילם20.30 - פֿילם20.30 - פֿילם ָָ יעקציעיעקציעיעקציעיעקציעיעקציעָ

נער שדכןַמעריקאַא

ר ג. אולמערַפֿון עדגא
דיש מיט ענגלישעִווַײס/87 מינ'/יי–רץַפֿ''ש/1940/שווא

אונטערשריפֿטן
דישןִ ייַמעדיע מיט אָנער קאַמעריקאַנטישע אַמאָ ראַא

טעם און מיט מוזיק.
ר דיַס. פֿרַײ פֿאָס. מיטגלידער : 4 אייראָרַײנטריט : 5 אייראַא

טייליקטע אין די זומערקורסן.ַבא
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18, passage Saint-Pierre Amelot

75011 Paris

tél. : 01 47 00 14 00

fax : 01 47 00 14 47

Métro : Oberkampf, Filles du Calvaire ; Bus : 56, 96

courriel : medem@yiddishweb.com

site internet : www.yiddishweb.com

Adhésion à la Maison de la Culture Yiddish

Adhésion individuelle : 46 € Adhésion familiale : 61 €

La réservation est vivement conseillée pour les spectacles et les

conférences. Les personnes n'ayant pas réservé seront acceptées

dans la limite des places disponibles.

Horaires d’ouverture au public

- jusqu'au 30 juin 2003

Lundi, mardi et jeudi de 12 h 00 à 19 h 00.

Mercredi de 14 h 00 à 19 h 00.

Samedi et dimanche de 14 h 00 à 17 h 00. Fermée le vendredi

Médiathèque : lundi, mardi, jeudi de 14 h 00 à 18 h 30

Samedi de 14 h 00 à 17 h 00

- du 1er juillet au 9 août et du 25 au 30 août

Lundi, mardi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 30

Samedi de 14 h 00 à 17 h 00.

Fermeture du 10 au 24 août inclus.

Maison de la Culture Yiddish

רעטנעצ–שידִיי רעזירַאּפ
créée par la Bibliothèque Medem et l'AEDCY
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