SINGER NA TARGU ŚNIADANIOWYM
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
WARSZTATY:
10:30- 12:00 Warsztaty w ramach „Świeża Inicjatywa” Zelmer z Robertem
Janczewskim (restauracja Szakszuka) z Tabbouleh
Zapisy na mail zelmer@targsniadaniowy.pl
11:00-12:30 TAJEMNICA HAMSY – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym
i dla dorosłych
Prowadzenie: Anna Maria Czubaszyńska, absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS
Ideą warsztatów jest zaznajomienie z magiczną stroną kultury Wschodu oraz odwiecznym
zabieganiem człowieka o pomyślność i jednocześnie ochroną przed złem poprzez wykorzystywanie
amuletów i talizmanów. Spotkanie poszerza wiedzę o kulturę wschodnią i rozwija wyobraźnię
plastyczną.
Hamsa – symbol stosowany w wielu Kulturach Wschodu jako zapewnienie ochrony przed wszelkim
złem i nieszczęściem, jest także gwarancją powodzenia we wszystkich działaniach, przyciąga
życzliwych ludzi i zapewnia bezpieczeństwo. Hamsa – kształt ręki, stylizowana forma dłoni
skierowana palcami w górę albo w dół. Ten popularny element zdobniczy stosowany jest
w biżuterii i wystroju wnętrz, modne też są tatuaże.
Zapisy na miejscu: na stoisku Festiwalu Singera – maksymalnie 20 uczestników
12:00- 13:30 Warsztaty w ramach „Świeża Inicjatywa” Zelmer z Michałem Babińskim
(restauracja Tel Aviw) z tradycyjnej Shakshuki
Zapisy na mail zelmer@targsniadaniowy.pl
12:45-14:00 TAŃCE IZRAELSKIE – warsztaty ruchowe dla osób w różnym wieku
Prowadzenie: Julitta Nowakowska, Grupa Tańca Izraelskiego "Snunit"
Tańce izraelskie są wciąż żywe - co nie tylko oznacza, że są popularne na całym świecie, ale też to,
że ciągle powstają nowe, tworzone przez nowe pokolenia choreografów, odzwierciedlające
zmieniający się styl życia w Izraelu.
"Snunit" (hebr. jaskółka) powstała w 1995 roku w Warszawie skupiając grono osób
zafascynowanych i pragnących cieszyć się niezwykłym tańcem izraelskim także w Polsce.
Więcej: http://www.snunit.pl/
Zapisy na miejscu: na stoisku Festiwalu Singera – maksymalnie 15 uczestników
CAŁODNIOWE STOISKA:
9:00-16:00 Punkt informacyjny XII Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera
Na stoisku będzie można zasięgnąć informacji nt. wydarzeń Festiwalu Singera, zabrać ze sobą do
domu szczegółowy program oraz wygrać bilety na wybrane imprezy festiwalowe.
9:00-16:00 Kiermasz książek o tematyce żydowskiej wydawnictwa CYKLADY
Wydawnictwo Cyklady powstało w 1991 roku. Należy do oficyn wydawniczych publikujących
rocznie od 15 do 20 nowych tytułów.
Zakres zainteresowań obejmuje w pierwszym rzędzie literaturę popularnonaukową, naukową oraz
beletrystykę. Cyklady mają w swoim dorobku kilka serii książek popularnonaukowych, na które
składają się głównie przekłady z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Najpopularniejszą serię stanowi ,,Judaica" obejmująca publikacje naukowe i popularnonaukowe na
temat historii, religii i dziedzictwa kulturowego Żydów.
Więcej informacji: http://cyklady.com.pl/

