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Der præsenteres en mængde af aktiviteter under festivalen, 
hvilket programmet for festivalen afspejler. Mangfoldigheden 
af idéer og kunstarter tilgodeser manges smag og henvender 
sig til alle aldersgrupper. 
Under festivalen bliver der vist flere film, der vil være koncerter 
med kendte musikere, spændende foredrag, rundvisning med 
foredrag i synagogen, kabaret, udstillinger, leg for børn og 
familier, og herudover er der mulighed for at købe jødisk og 
israelsk mad.
Jeg vil personligt benytte lejligheden til at takke alle forenin-
ger og enkeltpersoner for deres bidrag og for samarbejdet 
igennem det sidste års tid, for at denne festival har kunnet 
gennemføres. Specielt tak til alle frivillige.
Tak til alle kunstnere, der velvilligt stiller op til fejring af det nye 
center. 

Bent Lexner
Overrabbiner

Københavns synagoge har igennem 175 år været centrum 
for Det mosaiske Troessamfund. Den blev indviet i 1833, 
efter at man havde erhvervet grunden i Krystalgade. Bag 
ved synagogen var der blevet etableret boliger. Meyers 
Minde blev stiftet for de penge, handelsmanden David Amsel 
Meyer efterlod ved sin død i 1813. Stiftelsen var et hjem med 
friboliger for uformuende jøder. I forbindelse med uroligheder i 
København i 1830 var der et angreb på boligerne. Inspektøren 
for Meyers Minde beskriver ødelæggelsernes omfang:

”Jeg maa paatage mig den sørgelige Pligt at melde d’Herrer 
Repraesentanter, at Pøbelen formedest det, at Porten stod 
aaben ... har stormet ind i Gaarden, indslaget circa 180 Ruder, 
uden at jeg kunde forebygge det, indtil Pøbelen endelig ved 
Politiets Mellemkomst, som jeg havde ladet hente, standsede 
nogenlunde, og jeg fik Porten lukket. De ... som indsloge 
Vinduerne var Skoledrenge ... saavel som ogsaa nogle store 
Mennesker. Selv endog paa 2. Sal ere Vinduer indslagne, og 
endog et Menneske fra Stiftelsen er blevet saaret. København 
d. 14. September 1830. G. David lnspecteur«.

Det var ikke den eneste gang, hvor beboerne på Meyers Minde 
kom ud for ubehageligheder. I 1985 skete stor materiel skade 
på Meyers Minde, der i mellemtiden var blevet et plejehjem, 
i forbindelse med en bombe ved synagogen. Mirakuløst 
kom ingen mennesker til skade. I slutningen af det forrige 
århundrede stod det klart, at alderdomshjemmet ikke længere 
kunne opfylde de krav, som samfundet stillede med hensyn til 

Finn Schwarz
Formand for Det mosaiske Troessamfund – Det Jødiske 
Samfund i Danmark

Det er ikke hver dag, at det jødiske samfund indvier et nyt 
center – det er faktisk over 100 år siden, det sidst er sket.

Vores nye center er jo beliggende umiddelbart ved siden af 
synagogen, hvilket giver det jødiske samfund en mulighed, 
der ikke har været tidligere, til at tænke synagogen og 
”forsamlingshuset” sammen ved arrangementer både i 
forbindelse med shabbat-gudstjenesten og på hverdage f.eks. 
i forbindelse med koncerter og lignende.

Beliggenheden gør altså en forskel, og det gør også de 
store og mange lyse rum, der giver grundlag for, at alt jødisk 
– forstået i den bredeste betydning – kan finde en plads til 
trivsel.

Det er Repræsentantskabets håb, at det jødiske samfunds nye 
center vil blive et levende jødisk hus med ”lys i alle vinduer”, 
og den planlagte kulturfestival, der finder sted samtidig med 
åbningen af centeret, viser netop mangfoldigheden i det 
jødiske samfund i Danmark.

Vel mødt og med ønsket om en spændende kulturfestival.

Jacob Zylber
Kulturansvarlig i Det mosaiske Troessamfund,
Det Jødiske Samfund i Danmark og festivalleder

Det glæder mig at kunne byde velkommen til en ny spæn-
dende kulturfestival. 
Det Jødiske Samfund i Danmark ønsker at fejre åbningen af 
det nye kulturcenter med et brag af en festival.
Denne festival er anderledes end mange andre jødiske 
kulturfestivaler i verden. Den afspejler den dansk-jødiske 
historie og tradition og er samtidig et sprudlende og levende 
bevis for en dynamisk jødisk nutid.
Danmark har haft en kontinuerlig jødisk befolkning i over 300 
år. Selvom det jødiske samfund i Danmark er relativt lille med 
ganske få tusind, så er den kulturelle og foreningsmæssige 
aktivitet meget høj.
Derfor har det været naturligt ved planlægningen af indvielsen 
af et nyt kulturcenter at inddrage samtlige foreninger. Det er 
en stor glæde, at alle jødiske foreninger og organisationer kan 
bidrage til denne festlighed.
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ældre menneskers boligforhold, og man undersøgte mulighe-
derne for at ombygge det gamle hus. Det viste sig umuligt, og 
i stedet besluttede man at bygge et moderne plejehjem på det 
Ydre Østerbro. 

Indimellem må vi mennesker acceptere, at man ved at tage 
et valg også vælger noget fra. Vi måtte fravælge den sociale 
betydning, som det var for hjemmets beboere at være tæt på 
synagogen. Det var sædvanligt, at mange af de mennesker, 
der havde været til gudstjeneste på shabbat i synagogen, 
efter gudstjenesten besøgte hjemmet og skabte en dejlig 
atmosfære. Jeg husker fortsat med glæde tilbage på disse 
stunder, som havde stor betydning, ikke kun for dem, der fik 
besøg, men sandelig også for os, der lige smuttede indenfor 
for at ønske god shabbes. 

Jødedommen lægger vægt på fællesskabet, og derfor er det 
mig en stor glæde at kunne gratulere med, at vi nu har fået 
et hus, der kan rumme de mange sociale begivenheder, som 
menighedens medlemmer ønsker at fejre.
Et menighedscenter i tilknytning til synagogen er forhåbentlig 
med til at sikre den jødiske menigheds fremtid i mange år.

Arthur Avnon
Israels ambassadør i Danmark

Det er mig en stor glæde at ønske den jødiske menighed i 
Danmark tillykke med åbningen af det nye kultur- og menig-
hedscenter i Ny Kongensgade. Det jødiske samfund i Danmark 
fortjener at have nogle lokaler, hvor den jødiske kulturs rigdom 
kan bevares og blomstre til glæde og gavn for alle.

Der er god grund til at fejre åbningen af det nye jødiske kultur- 
og menighedscenter. Igennem årene er israelsk kultur, såvel 
gammel som ny, ved adskillige lejligheder blevet introduceret 
i Danmark. Israelske dansekompagnier, kunstudstillinger, film 
og litteratur er blevet en del af jødisk liv i Danmark. 

Jeg er sikker på, at det nye hjem vil blive en vigtig institution, 
som vil yde et væsentligt bidrag til det kulturelle samarbejde 
mellem det jødiske samfund i Danmark og det israelske 
folk, ligesom den vil blive en vigtig platform for et fremtidigt 
samarbejde mellem danske og israelske kunstnere.

Jeg ønsker jer held og lykke med det nye center. 
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Åbning af festival
 
Kort velkomst af Finn Schwarz, formand for Det mosaiske Troessamfund, Det 
Jødiske Samfund i Danmark.

•   Musik ved Henrik Goldschmidt og Anders Singh
•   Velkomsttale af Finn Schwarz
•   Musik ved Henrik Goldschmidt og Anders Singh
•   Opsætning af mezuzah ved overrabbiner Bent Lexner
•   Plantning af træ ved KKL’s formand, Ulf Haxen, og bøn af overrabbiner 

Bent Lexner 
KKL-JNF repræsenterer Israel i FN’s internationale styrelse for Skovens År 
2011. I de 110 år KKL har eksisteret, er der plantet 240 millioner træer 

•   Musik ved Henrik Goldschmidt og Anders Singh
•   Afslutning ved Finn Schwarz

”Mit Liv med Ida Nudel”
– foredrag med forfatter og forlægger Hans P. Pedersen
Hans P. Pedersen har skrevet og udgivet en række bøger på sit eget 
forlag, Proskrift, bl.a. ”En hånd i mørket”, der er Ida Nudels utrolige og 
inspirerende beretning fra det virkelige liv. Bogen afslører Sovjetunio-
nen på sammenbruddets rand og den antisemitiske brutalitet, som få 
andre bøger har turdet beskrive. Den viser en enkelt kvindes sjældne 
mod og medfølelse.
Hans P. Pedersen er formand for den danske hjælpeorganisation 
Immigranthjælpen, som hjælper jødiske immigranter til en fremtid 
i Israel. I flere år har Immigranthjælpen nu samarbejdet med den 
verdenskendte jødiske menneskerettighedsforkæmper Ida Nudel og 
hendes organisation Mother to Mother i Israel.

Erann DD
Erann DD er født og opvokset i en yemenitisk-jødisk familie i Køben-
havn. Som 12-årig blev han sendt på klosterskole i Israel i tre år. Erann 
DD debuterede som soloartist med det dobbelt platin-sælgende 
album ”Still Believing” fra 2000. I 2001 vandt han en Danish Music 
Award for ”Årets nye danske navn”. Senest har Erann DD udsendt sit 
første dansksprogede album, ”Byen kalder”, den 26. oktober 2009.

10. JuNI 2011
Fredag

OFFIcIELt

FOrEDrAg

15.00

Udendørs

16-17.30

Biblioteket, 2. sal 

Arrangør: 
CC

MuSIK

17.00

Store sal

Eran Katz
– foredrag med den kendte, israelske forfatter og fore-
dragsholder
Lær at bruge hovedet! Hvor ofte er det ikke, at vi har glemt et navn, 
vores nøgler, eller hvad det egentlig var, vi gik ind i stuen efter! Eran 
er mester i at lære os nogle fif, så vi husker bedre. I et underholdende 
foredrag, hvor vi selv skal lege med, bliver vi ledt gennem tricks og 
teknikker, der gør os i stand til at udnytte vores gode hoveder optimalt.

Mig og Jøderiet 
Instruktør: ulrik gutkin (43 min.) 
Oplev den dansk-jødiske dokumentarinstruktør Ulrik Gutkins 
dokumentariske ”Mig og Jøderiet”, og mød efterfølgende Ulrik Gutkin 
i dialog om det dansk-jødiske. Gutkin berører så grundlæggende 
spørgsmål som: Hvori består den jødiske arv og identitet? Er en 
omskærelse vigtig for at give det videre? Og hvorfor overhovedet give 
jødiske traditioner videre, hvis man ikke oplever sig selv som religiøs? 
Efter at have fået en dreng med en ikke-jødisk mor, bliver ovenstå-
ende spørgsmål særlig vigtige for instruktøren, der beslutter sig for 
at gå på opdagelse med sit kamera. I en filmisk tone, der fjerner sig 
fra tunge rundbordsdiskussioner, forsøger filmen at stille nogle af 
ovenstående spørgsmål. 

17.30

Kantinen, 2. sal

Arrangør: 
DDI & DZF

17.45

Biblioteket, 2. sal

Arrangør: 
CJFF

FILM

FOrEDrAg

Erann DD
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gudstjeneste

Børnegudstjeneste

Kiddush 
Shabbaten markeres med kiddush for alle tilstedeværende. Denne 
særlig festlige shabbat, Behaalotcha, vil der være en meget festlig 
kiddush, som alle er indbudt til. Der vil være særlige overraskelser til 
børnene.

Shabbatfrokost
– for hele familien i det nye festlokale
Tilmelding til MT’s kontor på tlf. 33 12 88 68 eller mt@mosaiske.dk 
senest den 7. juni.
Pris: 150 kr. for voksne (175 kr. for ikke-medlemmer) og 75 kr. for børn under 
12 år. 
Betalingen skal ske til reg.-nr. 3001, kontonr. 3015117813. Husk at angive 
navn og kode: SHAB + frok110711

54 års venskab med Israel
Otto Rühl fortæller om Dansk-Israelsk Selskabs historie. Selskabet 
– den ældste af de dansk-israelske venskabsforeninger – blev stiftet 
i 1957 og har siden arbejdet på at knytte bånd mellem Danmark og 
Israel. Det er sket ved at arrangere rejser og foredrag om Israel – med 
vægt på at vise alle landets mange facetter.
De sidste 10-15 år har fokus flyttet sig. Meget af tiden er gået med at 
oplyse ikke-medlemmer om Israel – dels ved at udarbejde hjemme-
siden www.israel-info.dk, dels ved at deltage i debatmøder på skoler, 
gymnasier og højere læreanstalter.

Housewarming med dj
MT er flyttet og har fået et flot nyt ”hjem” i Krystalgade. Dette skal 
naturligvis fejres. Som I alle ved, er det uhørt at flytte ind i et nyt hjem 
uden at holde en ordentlig housewarming.
(MT’s ungdom er i denne sammenhæng alle over 18 år, der selv føler, 
at de er unge, og vil komme og bidrage til et brag af en fest).

11. JuNI 2011
LØrdag

FOrEDrAg

9.00

Synagogen

11.00

Kantinen, 2. sal

13.00

Store sal

Arrangør: 
Synagoge-
forstanderskabet

12.00

Udendørs

Arrangør: 
Synagoge-
forstanderskabet

14.00

Biblioteket, 2. sal

Arrangør: 
DIS

FESt

23.10

Store sal

Arrangør: 
DJUS

Kim Bodnia 
– dramaworkshop for alle børn
I lighed med tidligere års succeser er det lykkedes 
os at få Kim til endnu en gang at stille op til 
glæde for alle børnene – og forhåbentlig også til 
underholdning for deres forældre og alle os andre. 
Kom og vær med – så indstuderer I et lille stykke, 
som I efterfølgende opfører under Kims kyndige 
instruktion.

Bordfodbold
Hakoah Copenhagen Open 2011. Vind mesterskabet i bordfodbold. 
Kom og deltag i konkurrencen om mesterskabet.
Turneringen kører over to dage: søndag og mandag.
Deltag i en turnering med sund sportsånd og skattefrie præmier.

Jødisk/israelsk dans 
Fællesdans til musik fra både klezmertraditionen og den sefardiske 
mere orientalskprægede tradition samt danse til populære kendte 
israelske sange. Alle kan være med. Instruktør: Lene Abro.

Byg en synagoge af lego
… eller en markedspladsplads, en havn – eller hvad med Noas ark?
Arrangementet er sponsoreret af LEGO.

taste of Israel
Vi byder på dadler, oliven, 
vin og juice samt produkter 
fra Det Døde Hav, som 
bliver uddelt til de mange 
besøgende.

12. JuNI 2011
SØNdag

BØrN

BØrN

BØrN

DANS

11.00

Biblioteketet, 2. sal

Arrangør: 
DZF

11-13 & 15-17

Ved ungdomsboligerne

Arrangør: Hakoah

11.30

Store sal th.

Arrangør: 
Dansekredsen Nirkoda

12.00

Udendørs

Arrangør: Carolineskolen  
& Carolineskolens  
Børnehave

PrØvESMAg

12.00

Udendørs

Arrangør: DZF & DDI

Kim Bodnia
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MuSIK

FOrEDrAg

BØrN

FOrEDrAg
FOrEDrAg

FILM

KOrtSPIL

13.00

Udendørs

13.00

Store sal tv.

Arrangør:  
JCC

14.00

Store sal th.

Arrangør:  
Jødisk Bridgeklub

14.15

Store sal tv.

Arrangør:  
Chabad

16.00

Udendørs

Arrangør:  
VJCC

15.45

Store sal tv.

Arrangør:  
JCC

12.00 & 16.00

Synagogen

Arrangør:  
Rabbianatet og Finn 
Schwarz

MuSIK

18.00

Store sal tv.

Arrangør:  
Jewish Culture in 
Copenhagen og 
Salon Schmuus 

MuSIK

16.00

Biblioteket 2. sal

Arrangør:  
Aktionsgruppen 
for Jøderne i Skt. 
Petersborg 

the Bible and Archeology 
– by Dr garth gilmour (på engelsk)
Dr Gilmour is a lecturer at the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies 
and Department of Archaeology at the University of Oxford and a Senior Fel-
low at W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem.
He is considered a world expert on this subject and has been involved in a 
number of archeological digs in Israel and the Middle East.

Batman-Schmatman 
– superheltens jødiske rødder
Det har længe været en godt bevaret hemmelighed … men siden Michael 
Chabons Pulitzer-belønnede roman ”Den utrolige historie om Kavalier & Clay” fra 
2000 er opmærksomheden blevet rettet mod superheltegenrens jødiske ophav. 
Men superhelte-fascinationen begrænser sig ikke kun til den helt unge gene-
ration. Man ser ofte granvoksne mænd og kvinder fordybet i comics-hæfter, 
og den ene superhelt efter den anden får sin debut på biograflærredet med 
film nummer 1, nummer 2 … Og publikum strømmer til.
Superheltenes historie er det 20. århundredes historie og ikke kun i Amerika.

Malekonkurrence 
– under ledelse af billedkunstner Stasia Juel
Børnene vælger selv deres motiv – fantasien sætter ingen grænser. Stasia 
hjælper børnene med maleteknikker.
Alle børn i alderen 5-13 år kan være med. Det er både for øvede og ikke-
øvede. Vi kårer: Bedste maleri, Flotteste farver og Sjoveste fantasi.
Flotte præmier sponsoreret af Alida Antik, Adelgade 55, 1304 Kbh. K.

Jødisk/russisk musik                                                 
Ludmilla Spector fra Dr SymfoniOrkestret, violin                                                                                             
Dina gelfer-Jørgensen, cello                                                                                                                                   
De to musikere optræder med jødisk musik. Ludmilla Spector præsenterer 
derefter nogle af sine elever, der vil spille numre af jødiske komponister på 
violin. Til slut spiller Felix Gravers Nielsen klaver. Han er til daglig elev på Caroline-
skolen. Ved koncerten vil Aktionsgruppen fortælle om sit arbejde for ældre og 
syge jøder og børnefamilier i Skt. Petersborg.

Primo Levi: Om ikke nu, hvornår så?                                                     
Klezmermusik: KLEZMErtrioScHMuuS
Oplæser: Skuespiller NIS BANK-MIKKELSEN
Musikken fletter sig i denne fortællekoncert humoristisk og dramatisk ind i 
en tekst, der både er smertefuld og fyldt af håb.
Trioen består af soloklarinettisten Jens Schou samt guitarist og pianist Jens 
Boldt og kontrabassist og sanger Jacob Bacharach.
Den utrolige odyssé gennemspiller hele krigens og menneskehedens indre 
og ydre drama.

Danmark Logens æresvæg
– ved Bent Melchior, Bent Bograd og Benny unterschlag
I forbindelse med flytningen af menighedens aktiviteter fra Ny 
Kongensgade til Krystalgade har det været nødvendigt at nyopføre 
Danmark Logens æresvæg over tidligere præsidenter. 
Efter afsløringen vil Bent Melchior give et historisk tilbageblik.

rundvisning i synagogen
Ved indvielsen af den jødiske menigheds nye center vil der være 
mulighed for også at besøge synagogen. Her vil der være et foredrag 
om, hvad der foregår under de jødiske gudstjenester, og mulighed for 
at stille spørgsmål om den jødiske religion.
Derudover vil Finn Schwarz, formand for Det mosaiske Troessamfund 
fortælle om, hvilke problemstillinger det jødiske samfund står over for 
i dag – antisemitisme, integration og assimilation – samt det at være 
jøde i det danske samfund anno 2011.

trombonekoncert  
– ved Elias Faingersh
En trombonesolo på scenen afdækker langsomt H.C. Andersens 
musiske univers for os. Målt på publikums reaktion var dette absolut 
forestillingens højdepunkt! Et unikt svensk indslag.

Song of the Lodz ghetto 
Instruktør: David Kaufman (135 min.) 
Klezmer-supergruppen Brave Old Worlds musikalske odyssé med sangene 
fra Lodz Ghetto danner rammen om David Kaufmans nye dokumentarfilm 
om historien om ghettoen i Lodz. Det er den første helaftensfilm med dybde-
gående interviews med overlevende fra Lodz. Den fokuserer på to historiske 
figurer: den folkekære gadesanger Yankele Herszkowicz, hvis fremragende 
sange opmuntrede ghettoens befolkning i håbløsheden, og hvis tragiske 
livsforløb genspejler de polske jøders skæbne, og den omstridte tyranniske 
og hårdtarbejdende jødiske leder af ghettoen, Chaim Rumkowski, der blev 
udnævnt af nazisterne. Filmen viser også dagliglivet i ghettoen og den rolle, 
musikken og kulturen spillede for indbyggerne, der til daglig levede under 
konstante dødstrusler.

Åben Bridgeturnering  
– maksimalt 48 deltagere. Alle kan deltage og spille med
Vil I sikre jer plads, bør I sende en mail til Jødisk Bridgeklub på e-mail: 
jbk1153@gmail.com eller tilmelde jer på tlf. 28 89 16 02 (Rolf Fardan). 

INDvIELSE

12.00

Store sal tv.

Arrangør: B’nai B’rith
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DANS

DEBAt

FILM

12.00

Store sal th.

Arrangør: 
Dansekredsen 
Nirkoda

12.00

Store sal th.

Arrangør: 
Selskabet for 
Dansk Jødisk 
Historie

13.00

Biblioteket, 2. sal

Arrangør: New Outlook

Bordfodbold
Se tekst i søndagens program (s. 11).

Byg en synagoge af lego
… eller en markedspladsplads, en havn – eller hvad med Noas ark?
Arrangementet er sponsoreret af LEGO.

carolineskolen før og nu 
– de unge elever interviewer de gamle elever
Hvordan er det at gå i Carolineskolen i dag?
Hvordan var det at være elev i Carolineskolen i 1920’erne, 1930’erne og 
1940’erne i Danmark? Hvordan var forholdet til lærerne? Hvilke undervis-
ningsfag var der på det tidspunkt? Radio Shalom optager interviewet.

Dans med Det gamle testamente 
Mange israelske danse er opstået med inspiration hentet i musik og 
tekster fra f.eks. Højsangen, Salmerne, Esajas m.m.
Vi vil læse nogle af disse tekster og vise dansene – der vil være 
nogle meget lette og nogle lidt sværere.
Du kan danse med eller blot se på, når Lene og medlemmer af Hora-
Debka-Dania danser for.

rundvisning i synagogen
Se tekst i søndagens program (s. 12).

Børneaktiviteter
Kunst og håndværksaktiviteter samt andre aktiviteter med et jødisk 
motiv – for børn i alderen 3-12 år.

Idealisten
– et portræt af wieneren, danskeren og jøden Hans goldstein
Instruktør: Per Katz (60 min.) 
Filmen handler om Hans Goldsteins opvækst i mellemkrigstidens Wien, om, 
hvordan det lykkedes ham efter Østrigs ”Anschluss” til Nazityskland i 1938 og 
de efterfølgende jødeforfølgelser – herunder ikke mindst Krystalnatten den 9. 

13. JuNI 2011
MaNdag

BØrN

BØrN

FOrEDrAg

12.00

Udendørs

12.00

Udendørs

Arrangør: 
Chabad

12.00 & 16.00

BØrN

11-13 & 15-17

En ganske almindelig jøde                                                    
”Ein ganz gewöhnlicher Jude”
Instruktør: Oliver Hirschbiegel (90 min.) 
Debatskabende tysk drama, som er en af CJFF’s største succeser. Filmen 
blev vist tre gange ved festivalen i 2007, simpelthen fordi så mange oplevede 
filmens intensitet og temaer som særlig vedkommende. Det er oplagt at præ-
sentere succesen ved fejringen af MT’s nye kulturcenter:
Oliver Hirschbiegels (”Der Untergang”) film ”Ein ganz gewöhnlicher Jude”, 
efter en bog af Charles Lewinsky, vandt Den Gyldne Bæver ved verdenspre-
mieren i Hamborg.
Filmen er én lang, følelsesladet og tankevækkende monolog om at være jøde 
født i Tysland efter 1945 og viser os et hudløst og selvransagende portræt af 
Goldfarb, hvorigennem vi ser den aktuelle tysk-jødiske problematik.

channe Nussbaum og 
Andreas vago
i Hora-Samba Svingom 
For første gang optræder yid-pop-divaen og kapelmesteren sammen. De er 
kendt og elsket for deres evne til at underholde.
Også opvisning af fremragende argentinske tangodansere.
     
Kom til en forrygende fest med underholdning og dans for at markere åbnin-
gen af det nye MT Kulturcenter søndag den 12. juni 2011 kl. 20-23 i
menighedshusets store sal.

Gratis adgang, mulighed for at købe vand, øl, vin kaffe/te og kager i center-
caféen til populære priser.

Husk dansesko, og medbring dit gode humør. Så får vi en pragtfuld aften.

MuSIK

20.00

Store sal 

Arrangør:  
Abraham  
Kopenhagen

FILM

18.00

Biblioteket 2. sal

CJFF

Channe Nussbaum
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november 1938 – at komme til Danmark som chalutz, og om hans tilværelse 
i Danmark efter hjemkomsten fra Sverige, hvor han var med til at starte New 
Outlook i 1978 og lige siden har været en af foreningens centrale skikkelser. 

the ”Socalled” Movie
Instruktør: garry Beitel (90 min.) 
Klezmer-hiphop-rapperen Josh Dolgin er kendt 
under navnet Socalled. En mosaik bestående af 
18 sjove kortfilm, som danner et underholdende 
kalejdoskopisk portræt af tusindkunstneren 
Josh Dolgin, som er kendt under navnet Socal-
led. Den musikalske rejse inkluderer møder med popsangeren Katie Moore, 
mestercellisten Matt Haimovitz, trombonisten Fred Wesley, klarinetvirtuosen 
David Krakauer, den legendariske jødiske pianist Irving Fields, C-Rayz Walz, 
D-Shade, Gonzales og adskillige andre.
Filmen havde premiere på den jødiske festival i Krakow sidste år og har siden 
været vist verden over.

Jødisk Håndværkerforening  
og Selvhjælpskasse
Er oprettet i 1914 af idealistiske jødisk håndværkere, i erkendelsen af nød-
vendigheden af hjælp til selvhjælp.
Formålet og opgaver er fortsat at videreføre foreningens høje idealer på upo-
litisk baggrund, at formidle jødisk kultur og at virke med socialt engagement 
for medlemmerne. Fra foreningens fonde uddeles der endvidere årligt legater 
til medlemmerne og unge under uddannelse. Uanset erhverv kan enhver blive 
medlem af foreningen. 

Legenden Simon rosenbaum
Oplev Simon Rosenbaum, måske vores allerførste stand-up-komiker, længe 
før begrebet blev opfundet, levere en soloforestilling med skæv humor, skarp 
satire, rørende poesi og god musik. Forleden fejrede han sit 60-års-jubilæum, 
i marts i år blev han 85, og nu skal han optræde for os i MT.
Der er altid fest og farver over Simon Rosenbaum, hvis liv og karriere har 
været præget af en udstrakt generøsitet over for sit store publikum. Han stil-
ler altid op, han giver plads til nye talenter, og så øser han af sin lykkeligvis 
bundløse skatkiste med musikalske og komiske juveler. 
Simon Rosenbaum er blevet kaldt for ”livsglædens ambassadør”, og han siger 
selv, at han har ”bevaret håbet om gennem sin optræden at kunne påvirke 
tilhørernes livssyn i positiv retning”.

Marie carmen Koppel
En oplevelse – en sangstemme ud over det sædvanlige. En koncert med 
Danmarks førende gospel- og souldiva.

FOrEDrAg

MuSIK

MUSik • 20.00 • Store scene

g A L L A KO N c E r t14 -18

18.00

Kantinen, 2. sal

Arrangør:  
Jødisk 
Håndværker-
forening og Selv-
hjælpskasse

Arrangør: Malka Fish

18.00

Store sal th.

Arrangør:  
Coordination  
Committee  

FILM

16.00

Biblioteket, 2. sal

Arrangør:  
Jewish Culture in 
Copenhagen

Introduktion

Mazel
– et af Europas førende klezmerbands

Misha Sakharoff
– musiker, guitarist og bassist, coach og foredragsholder

Anders Singh og  
Henrik goldschmidt
– virtuoser, hvis sammenspil opløfter og får hjertet til at skælve

Noomi vainer
– har solooptrådt for Hendes Majestæt Margrethe 2. og grevinde Alexandra

vera Panitch
– 17-årig violinist, der blev landskendt i DR1’s program X Factor i 2009

Benni chawes
– høstede stjerner hos anmeldere i både ind- og udland for albummet 
”Up Close”

Semion Balschem
– emigrerede til Danmark i 1979 og har en international turnévirksomhed

Mames Babesgenush
– friskt og rocket bud på den traditionelle jødiske klezmermusik

channe Nussbaum
– har sunget og skrevet klezmermusik i de to bands Spielniks  
og Trio Klezmer
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camilla Blachmann
Født i 1967 i Danmark. Bor i København, men rejser og arbejder i det meste 
af verden. Hun har haft mange gruppe- og soloudstillinger i Danmark, men 
også andre steder i verden. Den sidste tid primært i Italien og Indien.

De sidste år har budt på mange forskellige opgaver, bl.a. en opgave for Hen-
ning Larsens Tegnestue med at farvesætte og være kunstnerisk konsulent 
på byggeriet af Hospice Søndergaard, et projekt i Indien, hvor hun i samar-
bejde med to andre skrev en børnebog, en udstilling i Indien, en udstilling på 
Næsseslottet samt en lang række udsmykningsopgaver.

De værker, man kan se i Krystalgade, tager alle udgangspunkt i Israel og 
beskæftiger sig med emner som religion, tab, rummelighed og at opholde sig 
i grænseområder, både fysisk og mentalt.

Hvis vægge kunne tale
– en fotoudstilling af Dansk Jødisk Museum
Med indvielsen af det nye menighedshus i Krystalgade slutter en æra på 
mere end 100 år i det gamle menighedshus i Ny Kongensgade.
Dansk Jødisk Museum bidrager til åbningen af det nye menighedshus med 
en udstilling af smukke stemningsfotos taget af den anerkendte arkitektur-
fotograf Ole Akhøj som et led i museets dokumentation af det gamle menig-
hedshus. Det hus har været ramme om utallige begivenheder for den enkelte 
såvel som for menigheden.
Udstillingen inviterer publikum til selv at bidrage med deres minder fra Ny 
Kongensgade, og beretningerne vil blive gemt på museet til minde om livet i 
det gamle menighedshus.

Leonid Padrul: ”Det Døde Hav”
Den ukrainskfødte fotograf Leonid Padrul flyttede til Israel i 1994.
Padrul er en internationalt respekteret fotograf med fokus på blandt andet 
Det Døde Hav. Padruls værker har vundet anerkendelse i hele verden, og han 
har deltaget i over 170 udstillinger i Italien, Frankrig, Argentina og Danmark. 
Han har vundet internationale priser, herunder i Italien, Tjekkiet og Østrig. 
I dag leder Padrul afdelingen for fotografi ved Eretz Israel Museum i Tel Aviv, 
hvor han har arbejdet siden 1995.

Stasia Juel
Stasia Juel er født i Nykøbing Falster og er elev af Stig Weye.
Første maleri blev malet, da hun kun var tre år gammel – ved første sepa-
ratudstilling var hun 13 år gammel.

Stasia Juel har i en årrække boet i Sverige og har stadig sit atelier i Mullsjö.

Marianne Miriam cordosa Nagler
Født i 1943 i Danmark

Uddannelse: 
Skulpturtegning, Glyptoteket
Malerskolen under professor Wilhelm Freddie, Kunstakademiet i København
Kunstpædagogisk Skole under Helge Bertram
Institut for Visuel kommunikation (Arkitektskolen)

Har siden 1978 udstillet i ind- og udland, bl.a. i Schweiz, USA, Sverige og 
Israel.

Susanna Hartmann  
Fischermann
har arbejdet selvstændigt som fuldtidstegner siden 1973. Hun har til dato il-
lustreret over 240 bøger, mest for børn, lige fra H.C. Andersen og Mol boerne 
til ”Mit jødiske køkken – året rundt” af Ramona Bachmann og chanukkah-
bogen ”Snurretop dans og hop”.
Skriver også lidt selv og designer desuden mange sæsonvarer inden for poly, 
porcelæn, tekstil og papir. Uddannet på bl.a. Akademiet for Fri- og Merkantil 
Kunst samt på reklametegnestue.

Stamtræer
– en udstilling fra carolineskolen
Traditionen tro laver eleverne på Carolineskolen et slægtsforskningsprojekt i 
7. klasse. Et resultat af projektet er et stamtræ, som bliver udstillet på skolen 
i et år.
I forbindelse med åbningen af det nye menighedscenter vil nogle af stam-
træerne blive udstillet. Samtidig vil enkelte elever i samarbejde med Bent 
Blüdnikow og Uri Krivaa interviewe ældre familiemedlemmer.

uDStILLINgEr: Alle kører permanent under hele festivalen

Store sal

Store sal

Biblioteket, 2. sal

Biblioteket, 2. sal

Kantinen, 2. sal

Foyeren, stuen

Gangen, 1. sal
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WIZO i Danmark 
– vil sammen med Mt’s kok, Preben Jensen, sørge for lækker servering 
i løbet af indvielsesfesten.
Fredag vil WIZO være på pletten under åbningsreceptionen, og hele dagen søndag og mandag vil 
der også være servering. Grillen bliver tændt i løbet af eftermiddagen, og allerede fra middags tid 
vil der være pølser til børnene. Naturligvis sørger WIZO og Preben også for kaffe og kage i rige-
lige mængder.

Madbilletter købes på dagen

radio Shalom 
– ønsker mazal tov med det nye Mt Kulturcenter
Vi vil benytte lejligheden til at interviewe så mange som muligt af de besøgende ved festivalen om 
deres forhold til MT, og hvilke tanker de har i forbindelse med det nye menighedshus. Disse inter-
views bliver sendt i Radio Shaloms fremtidige programmer.

Stationsleder: Abraham Kopenhagen

Deltagelse er gratis for medlemmer af Det mosaiske Troessamfund og deres familie – gæster kan 
købe billetter til søndag og mandag, enten ved indgangen eller med rabat gennem Politiken Plus.
Børn under 12 år – gratis adgang.

Annoncer

Priser



Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg
B’nei Akiva 

Børnehaven/vuggestuen på Carolineskolen
Carolineskolen

Carolineskolens Venner 
CHABAD 

Coordination Commitee, CC 
Danmark Logen 

Dansekredsen Nirkoda – israelsk dans
Dansk-Israelsk Selskab 

Dansk-Israelsk Selskab, København, DIS
Dansk-Israelsk Selskab, Odense
Dansk-Israelsk Forening, Aarhus

Dansk Jødisk Museum
Dansk Zionistforbund, DZF 

Deborah Centret
Den Danske Israelindsamling, DDI 

Den Israelske Klub
Det mosaiske Troessamfund, mt@mosaiske.dk 

DJUS
Eitan

Fadderselskabet af 1810
Forbundet for Polske Jøder i Danmark 

Foreningen af tidl. Chalutzim 
Frænkels Fond 

Fælleskomitéen for Israel, FKI
Hakoah 

Jewish Culture in Copenhagen, JCC
Jødisk Begravelsesselskab af 1810 

Jødisk Bridgeklub
Jødisk Broderselskab af 1768 

Jødisk Filmfestival, CJFF 
Jødisk Folkeforening 

Jødisk Genealogisk Selskab 
Jødisk Håndværkerforening 

Jødisk Orientering 
Jødisk Slægtshistorisk Selskab
KKL Det Jødiske Nationalfond 

Nationallogen 
New Outlook 
Rabbinatet

Radio Shalom 
Salon Schmuus

Selskabet for Dansk Jødisk Historie
Theresienstadtforeningen 

Venner af Blindeinstituttet i Jerusalem
Venner af Jewish Culture in Copenhagen, VJCC

WIZO

Foreningerne

Gravsten og bygningsarbejde i granit, marmor, sandsten, kalksten og skifer

Rudi Larsens
STENHUGGERI

Vi hugger næsten alt

Eneste faguddannet stenhuggermester
nærmest Mosaisk vestre Begravelsesplads

Bavnehøj Allé 38
2450 København SV
Tlf.   3321 4781
Fax: 3321 2050
www.rudilarsen.dk
rudilarsen@mail.dk

aisen@aisen-el.dk WWW.aisen-el.dk

35 37 69 90

GeoRent ApS
•	 Erhvervsrengøring

•	 Havearbejde

•	 Ejendomsservice

•	 Skadedyrs	bekæmpelse

Tak til alle MT’s foreninger og organisationer for deres fantastiske bidrag til indvielsen af MT’s nye 
kulturcenter.
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Zwill ing ønsker TILLYKKE med det nye Kulturhus!

ZWILLING. Passion for the best.


