Tarptautinio projekto „Europos žydų kultūros diena“
renginių Lietuvoje 2009 m. rugs÷jo 6 d., sekmadienį,
PROGRAMA
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nuo 2004 m. dalyvauja Europos
Tarybos remiamoje tarptautin÷je programoje „Žydų kultūros paveldo kelias Europoje“.
Europos žydų kultūros diena yra sud÷tin÷ šios programos dalis. Konkrečią kultūros paveldo
temą atskleidžiančiais renginiais visoje Europoje siekiama išsamiau susipažinti su įdomiu ir
įvairialypiu šios tautos paveldu.
Šių metų Europos žydų kultūros dienos renginių tema – „Švent÷s ir tradicijos“. Tikim÷s, jog
kartu su dar 27 šalių žingeidžiais europiečiais dalyvaudami renginiuose sužinosite, kada ir
kaip švenčiama Jom Kipur švent÷, kuo ypatingas žydų kalendorius, kokia religin÷s ir
pasaulietin÷s muzikos reikšm÷ žydų bendruomen÷s gyvenime ir daug kitų dalykų...
Vilnius
11.00 Žydų švenčių ir tradicijų pristatymas Choralin÷je sinagogoje (Taharat Hakodeš), Pylimo g.
39, pristato žydų kultūros paveldo tyrin÷toja Larisa Lempertien÷.
13.00 Virtualaus žydų kalendoriaus Šalom pristatymas-paskaita Vilniaus Jidiš institute, Universiteto
g. 7, praneš÷ja Junona Berznitski.
11.00 renkam÷s Choralin÷s sinagogos kiemelyje
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39
Kaunas
13.00 Žydų švenčių ir tradicijų pristatymas Kauno Choralin÷je sinagogoje, Ožeškien÷s g. 13,
pristato žydų kultūros paveldo tyrin÷toja Asia Gutermanait÷.
15.30 Pažintis su Kauno žydų nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, supažindina žydų kultūros
paveldo tyrin÷toja Asia Gutermanait÷.
11.00 autobusas į Kauną išvyksta iš Vilniaus koncertų ir sporto rūmų automobilių stov÷jimo
aikštel÷s nuo Neries pus÷s. Iš anksto registruotis tel. (8 5) 211 32 39. Keliaujančiųjų įlaipinimas
vyks 10.30-11.00
Tel. pasiteiravimui: (8 37) 20 85 84 – Kaune, (8 5) 211 32 39
Ukmerg÷-Želva-Ukmerg÷
(Kelion÷s į Ukmergę metu žydų kultūros tyrin÷toja Roza Bieliauskien÷ pasakos apie žydų šventes ir
tradicijas bei atsakin÷s į užduodamus klausimus).
12.20 Apsilankymas Ukmerg÷s žydų kapin÷se, susipažinimas su projekto „Dovydo žvaigžd÷s
pavidalo gyvatvor÷s atstatymas“ vykdymu.
13.10 Pažintis su Želvos miestelyje išlikusiais žydų nekilnojamojo kultūros paveldo objektais ir
Želvos mokyklos muziejaus ekspozicija, supažindina mokytoja Rasa Povylien÷.
14.00 Brošiūros apie žydų gyvenimą Želvoje pristatymas ir Vilniaus Šalom Aleichemo mokyklos
mokinių koncertas, vadov÷s: instrumentin÷s grup÷s – Larisa Semigrejeva, vokalin÷s grup÷s – Jovita
Štikelien÷.
17.00 Pažintis su žydiškuoju Ukmerg÷s senamiesčiu, supažindina žydų kultūros tyrin÷toja Roza
Bieliauskien÷.
11.00 val. autobusas į Ukmergę/Želvą išvyksta iš Vilniaus koncertų ir sporto rūmų automobilių
stov÷jimo aikštel÷s nuo Neries pus÷s. Iš anksto registruotis tel. (8 5) 211 32 39. Keliaujančiųjų
įlaipinimas vyks 10.30-11.00
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39
Joniškis
12.00 Supažindinimas su Joniškio žydų nekilnojamuoju kultūros paveldą, pasakojant apie žydų
šventes ir tradicijas, supažindina muziejininkas Darius Vičas.

14 val. V. Toleikio ir A. Pačkauskien÷s knygos „Garsūs lietuvos žydai“ pristatymas.
≈ 14.30 Žydų tautinių šokių ir dainų ansamblio ,,Fajerlech“ koncertas, vadov÷ Larisa
Vyšniauskien÷.
8.00 val. autobusas į Joniškį išvyksta iš Vilniaus koncertų ir sporto rūmų automobilių stov÷jimo
aikštel÷s nuo Neries pus÷s. Iš anksto registruotis tel. (8 5) 211 32 39. Keliaujančiųjų įlaipinimas
vyks 7.30-8.00
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39
K÷dainiai
13.30 Popiet÷ „Šabas ir štetlas“ prie kavos puodelio K÷dainių krašto muziejaus Daugiakultūriame
centre, renginį veda centro darbuotoja Audron÷ Pečiulyt÷.
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39
Zarasai
12.00 Seminaras „Žydų istorija ir kultūra Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ Zarasų krašto
muziejuje, D. Bukonto g. 20/1, organizator÷ Ilona Vaitkevičien÷.
Parodos „Senoji Lietuvos žydų periodin÷ spauda“ atidarymas.
14.30-15.40 Vilniaus klezmerių koncertas-video filmo „Susitikimai“ pristatymas su kviestiniu
svečiu Dmitrij Sklepovič (JAV, klarnetas), vadovas A. Gotesmanas.
Supažindinimas su išlikusiais Zarasų žydų kultūros paveldo objektais.
Tel. pasiteiravimui: (8 5) 211 32 39
Visi Europos žydų kultūros dienos renginiai Lietuvoje nemokami ir vedami lietuvių kalba.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

