
1/6

Program for Jødisk Kulturfestival Trondheim 2018

19:00

Tjuvstart

Den jødiske sabbatsfeiring med sang, musikk og mat fra det østeuropeiske jødiske kjøkken. Diverse kunstneriske innslag

fra festivalens artister. Ledes av Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfund, Oslo og Daniel Kohn.  

Billettpris inkludert servering: kr 470,- Drikke kommer i tillegg.  

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Quality Hotel Augustin

11:00

Familieforestilling

Skomakeren som var så glad i å synge og Mannen og kona som bodde så trangt. 

Fortellerteater for familier med barn fra 3 år og oppover.  

Den norske jødiske forfatteren Eva Sheer har gjendiktet den jødiske folkelige humor og forestillingsverden slik den ble

fortalt i gettoen på jiddisch, det språk som jødene i Øst- og Mellomeuropa snakket. De �este av eventyrene er muntlige

overleveringer fra hennes bestemor, som utvandret fra Litauen til Oslo. Noen er kommet til som resultat av bevisst

leting blant europeiske jøder. Vi har valgt to historier som passer både for voksne og barn fra 3 år og oppover.  

Med skuespillerne Madeleine Brandtzæg Nilsen og Ibrahim Fazlic. 

Regi og bearbeiding : Rita Abrahamsen 

Kostymer: Jenny Hilmo Teig 

Billettpris: Barn gratis, voksen 150,- / 100,- (student) / 100,- (honnør), familiebillett kr 200,-  

 Dag 1 31. August 2018

 

 Dag 2 1. September 2018
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HVOR: Comfort Hotel Park "Festivalhotellet"

13:00

Åpning av Jødisk Kulturfestival Trondheim 2018

Åpning av Jødisk Kulturfestival Trondheim 2018. Festivalens tradisjonelle åpningsforestilling med taler, intervjuer og

innslag fra artister. Kulturminister Trine Skei Grande åpner årets festival. 

Billettpris: kr 90,- Ved kjøp av billett til åpningskonserten kl 14.00 er åpningsarrangementet kl 13.00 inkludert.  

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

14:00

Konsert med Mames Babegenush.

Mames Babegenush er et dansk band som spiller fengende østeuropeisk dansemusikk. Musikken til Mames

Babegenush er stemningsfylt og kan bringe frem både melankoli og glede. Musikere: Andreas Møllerhøj: kontrabass //

Lukas Rande: saksofon// Morten Ærø: perkusjon // Nicolai Kornerup: trekkspill// Bo Rande: �ügelhorn // Emil

Goldschmidt: klarinett. 

Billettpris: kr 250,-/ kr 100 (student), kr 180 (honnør)  

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

15:30

Norske jøders krigsinnsats og lojalitet.

Foredrag om norske jøders krigsinnsats og lojalitet. Ved Mats Tangestuen faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo . 

Rundt 150 norske jøder deltok i forsvaret av Norge under andre verdenskrig, det er nesten ti prosent av den jødiske

befolkningen i Norge, en større andel enn i befolkningen forøvrig. Foredraget forteller om jødisk innsats og lojalitet og

trekker spesielt frem innsatsen fra trønderske jøder. Fulgt av utstillingsåpning med samme tema i første etasje i

synagogen. I samarbeid med Jødisk museum Trondheim, Forsvarsmuseene og Jødisk museum i Oslo.  

Billettpris: kr 90,-  

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

17:00

Åpning av utstilling i Trondhjems Kunstforening
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Henriette Kahn presenterer utstillingen Skapelsen og det jødiske året, begge deler sett gjennom en trøndersk 

kameralinse. Skuespilleren Wenche Strømdahl leser tekster fra Bibelen. 

Billettpris: kr 90,- 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Trondhjems Kunstforening

19:30

Konsert med klezmerbandet Kleztory fra Montreal, Canada

Konsert med klezmerbandet Kleztory fra Montreal, Canada. Kleztory er et ensemble som blander russisk, kanadisk og

moldovisk folkemusikk. Bandet kombinerer mange talenter og spiller med en følelse og virtuositet som er i

klezmersjangerens sanne ånd. Musikere: Aimat Ichmouratov på klarinett, Melanie Bergeron, akkordion, Elvira

Misbakhova, �olin, Alain Legault, gitar, Mark Peetsma, bass. Konserten er i samarbeid med Transform.  

Billettpris: kr 295,-/ 100,- (student) , kr 200,- (honnør) 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

21:15

Nattskift: "Jødiske" julesanger NB! Tidspunkt er endret til 21.15

Lars Eggen tar over for artist Tore Johansen, som dessverre er blitt syk. Lars blir den som tar oss med på en reise

gjennom amerikanske julesanger av jødiske komponister. Lars Berg er med på piano. På 20- og 30 tallets USA ble det

skapt sekulære julesanger som etter hvert ble “lydsporet” til den amerikanske julen. Rudolf er rød på nesen, The

Christmas Song og I am dreaming of a white Christmas er blant julesanger som ble komponert av jødiske komponister

som Irving Berlin, Mel Tormé og Ray Evans.  

Billettpris: 150,- / 100,- (student) / 100,- (honnør)  

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Comfort Hotel Park "Festivalhotellet"

11:00

Familieforestilling

Skomakeren som var så glad i å synge og Mannen og kona som bodde så trangt. 

Fortellerteater for familier med barn fra 3 år og oppover.  

Den norske jødiske forfatteren Eva Sheer har gjendiktet den jødiske folkelige humor og forestillingsverden slik den ble

fortalt i gettoen på jiddisch, det språk som jødene i Øst- og Mellomeuropa snakket. De �este av eventyrene er muntlige

overleveringer fra hennes bestemor, som utvandret fra Litauen til Oslo. Noen er kommet til som resultat av bevisst

leting blant europeiske jøder. Vi har valgt to historier som passer både for voksne og barn fra 3 år og oppover.  

 

 

 Dag 3 2. September 2018
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Med skuespillerne Madeleine Brandtzæg Nilsen og Ibrahim Fazlic. 

Kostymer: Jenny Hilmo Teig 

Billettpris: Barn gratis, voksen 150,- / 100,- (student) / 100,- (honnør), familiebillett kr 200,- 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Comfort Hotel Park "Festivalhotellet"

12:00

Bokbad med Bjarte Bruland. Ved Guri Hjeltnes.

Bjarte Bruland Historiker og forfatter, Guri Hjeltnes Direktør ved Holocaust-senteret. Bjarte Bruland utga i mai 2017

boken “Holocaust i Norge”. Boken er et resultat av et forskningsarbeid over �ere år, og tar for seg den antijødiske

politikken i Norge fra landet ble okkupert av det nazistiske Tyskland i 1940 frem til frigjøringen 8. mai 1945.  

Billettpris: kr 90,- (For billett både til bokbad kl 12.00 og panelsamtale kl 13.15: kr 150,- ) 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

13:15

Panelsamtale ledet av Ole Torp fra NRK

Vi spør, kan man �eipe med alt? Hvor går grensen for krenking? I panelet Trygve Lundemo journalist, Rune Berglund

Steen daglig leder i Antirasistisk Senter, Guri Hjeltnes direktør ved Holocaust-senteret. Eirik Sande stiller i Panelsamtalen

fra Studentersamfundet. Moderator er journalist og programleder i NRK Ole Torp. 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

14:30

Konsert med Morten Michelsen og Trond Lindheim

I denne konserten får vi høre klarinettisten Morten Michelsen og pianisten Trond Lindheim. De vil framføre jødisk

musikk fra ulike kontinenter og ulike århundrer. De vil fortelle historiene nok en gang, fordi de bør og må fortelles. Og

som en særlig solgul ravklump vil man få høre Jac Maliniaks verk “Variasjoner over en gammel polsk skjemtevise (“Pije

Kuba do Jakuba”). Maliniak rakk så vidt å fullføre dette verket, bare noen måneder før han ble tatt av nazistene. Verket

ble rekonstruert og sluttført, i ærbødighet, av Trond Lindheim høsten 2017. Innledning ved Peter Andreas Kjeldsberg,

tidligere direktør ved Ringve museum. 

Billettpris: kr 200,-/ kr 100 (student) , kr 150 (honnør) 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen
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15:45

Byvandring i det jødiske Trondheim

Festivalens årlige byvandring står også på programmet i år. Ved historiker Terje Bratberg og forstander Ralph

Buchmann. Oppmøte ved Synagogen. 

Billett: kr 90,- ( billetter kjøpes inn i resepsjonen ) . 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

15:45

Omvisning i Jødisk museum Trondheim

Museets utstillinger forteller historien og kulturen til jødene i det nordenfjeldske området, både før, under og etter

andre verdenskrig. 

Billett: kr 90,- . 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

17:30

Victoria Bachke og hennes jødiske bakgrunn.

Foredrag om Victoria Bachke og hennes jødiske bakgrunn. Jorunn Dugstad forteller fra biogra� «Victoria - med vilje og

kjærlighet». En unik mulighet til å høre forfatteren utdype historien med nytt sto� om Victoria Bachkes, en

myteomspunnet kvinne i norsk kulturliv. Da Victoria Bachke døde, var hun en nasjonal celebritet som hadde etablert

Ringve musikkhistoriske museum i Trondheim.  

Billettpris: kr 90 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen

19:00

Konsert med Alicia Svigals' Klezmer Fiddle Express

Alicia Svigals fra New York er en verdens ledende klezmer�olinist. Svigals var med og etablerte The Klezmatics som

besøkte Jkfest i 2016, der hun spilte i 17 år. Nå spiller hun i synagogen i Trondheim med sitt eget band. Svigals har spilt

med den verdensberømte �olinisten Itzhak Perlman, som hun også har komponert musikk for. Hun har også

komponert musikk for den berømte Kronoskvartetten, som tidligere har besøkt Trondheim, og har samarbeidet med

den avdøde poeten Allen Ginsburg og med Robert Plant og Jimmy Page fra Led Zeppelin, blant mange andre. 

Billettpris: kr 250,-/ kr 100,- (student) , kr 180,- (honnør). 

Kjøp billett Les mer Del på Facebook

HVOR: Synagogen
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