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Szabat Szalom!
Niezwykłym przedstawieniem muzycznym "Jankiele" w
wykonaniu Mojše Band (zobaczcie fragment tu >>)
i Simchat Tora zakończyliśmy krąg czytania Tory w Beit
Kraków i zaczynamy od początku, od nowa... bereszit.
Zapraszamy wszystkich na Kabbalat Szabbat Bereszit w
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Teatr Żydowski w
Krakowie zaprasza
Jewish Theatre in
Krakow presents

Jankiele
niezwykłe
przedstawienie
muzyczne
extraordinary
musical
performance

Synagodze Wysokiej, 13.10.2017 o g. 19.00, a w sobotę o
10.30 na Szacharit i studiowanie Tory z Rabin Tanyą Segal
(gości chcących dołączyć prosimy email na adres
kontakt@beitkrakow.org lub 515 29 59 69)
W tym roku odkrywaliśmy na nowo pewną prostą prawdę o
naszym żydowskim życiu: wszytskie święta są
najważniejsze, wszystkie parsze Tory są nasze ulubione,
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każda liczba ma w naszej tradycji wyjątkowe znaczenie, a
każde zagadnienie z Tory jest podstawowe... ale również, że
każda osoba jest najważniejsza (jak każdy element lulawu),
każda chwila jest najdroższa i każde wypowiadane słowo ma
największe znaczenie, a każdy  nawet z pozoru nieistotny
szczegół życia i Świata jest przedmiotem wielkiej troski B
ga, a tym samym powinien być i przedmiotem troski
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każdego z nas.

Samotne Tango
Wiery Gran

Gdyby  po tak ekscytującym okresie świąt  ktoś miał

przedstawienie w
konwencji
kabaretowej z
muzyką na żywo

problem z przetrwaniem do Chanuki (ponad 1,5 miesiąca
bez żadnych świąt!) zapraszamy na przedstawienia Teatru
Żydowskiego w Krakowie  Teatru Midraszowego:
Samotne Tango Wiery Gran (17.10 i 14.11, g.18.00 
bilety i rezerwacje >>), na przedstawienie muzyczne
"Jankiele" w wykonaniu Mojse Band (6.11 bilety i
rezerwacje>>) na wernisaże i wizyty w Galerii Szalom,
oraz do zakupu płyty CD "Reguita" Musical Shabbat
(posłuchaj i kup>>).
Osoby odwiedzające Kraków, które chcą odwiedzić nas
podczas Szabatu, spotkać się z Rabin Tanyą Segal albo
zorganizować z nami jakieś wydarzenie, prosimy o kontakt.
Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

Shabbat Shalom!
With an extraoridinary musical performance "Jankiele" (see
a fragment here >>) and Simchat Torah celebration we
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ended Torah Reading cycle at Beit Kraków, and now we
start again, from the beginning... bereszit.
Join us for Kabbalat Shabbat Bereshit led by Rabbi Tanya
Segal in The High Synagogue 13.10.2017 at 7.00 p.m. and
on Saturday at 10.30 for the Shacharit and Torah study with
Rabbi Tanya Segal at our Beit Midrash (guests who want to
join the study  please contact us earier with email at

parsza
torah reading

Bereszit

בְּ אשִׁית

kontakt@beitkrakow.org, +48 515 29 59 69 or during

Bereszit 1:1  6:8

Kabbalat Shabbat).

Haftara:
Jeszajahu 42:543:10

This year we were together rediscovering simple truth about
our Jewish life:
that every holiday is the most important, all the parshiot in
the Torah are our favorite, all numbers have in our Tradition
a special meaning, and all subjects in the Torah are basic...

polecamy
we recommmend

but also that every person is the most important (like
elements of the lulav), all the moments are the most
precious, all the worlds we say to each other have the
ultimate meaning, and that in fact all  even seemingly not
important details of our life and of the entire World are
subject of a great Gd's concern and object of His care, and
so should also be of ours.

"Reguita" CD 
Musical Shabbat by

If some of you  after so exciting period of Holidays  would
have a problem to survive without any holiday to Hannukah
(over 1.5 month), we recommend seeing performances of
Jewish Theatre in Krakow  Midrash Theatre: The
Lonely Tango of Vera Gran (17.10 i 14.11, reservatons &

Rabbi Tanya Segal
& The Mojse Band

listen & buy >>
posłuchaj i kup >>

tickets>>), extraordinary musical performance
"Jankiele" (6.11.2017 reservatons & tickets>>), visit
Galeria Shalom  amazing and special gallery of art
(see here>>), or buy "Reguita" Musical Shabbat CD  by
Rabbi Tanya Segal and The Mojse Band (listen and buy >>)
If you want to visit us for shabbat, meet our rabbi  Rabbi
Tanya Segal or organize any other event or meeting with us
 please contact us at kontakt@beitkrakow.org.

UWAGA!
Teatr poszukuje
aktorów i aktorek
do realizacji nowego
przedstawienia
prosimy o zgłoszenia
na adres
info@tzk.org.pl

Shabbat Shalom and see you at Beit Krakow!
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