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The Kadimah wishes to thank our Honorary Solicitor Harry
Szmerling, our Auditor Michael Zylberman OAM, SAC/Kadimah office staff and especially all our volunteers.
In conformity with Section 228 (7) of the Australian Corporations
Law, notice is herewith given that the following persons who have
attained 72 years, are candidates for election as Directors of the
Board of Management: Danielle Charak & David Burstin
In 2010 reforms to the Corporations Act were implemented. This
section of the Act applies to the Kadimah as a Company Limited
by Guarantee. The Kadimah Financial Report will be made available at the AGM, however members of the Kadimah can request a
full Financial Report to be mailed to them.

Deceased Members: Leon Jedwab & Serge Liberman

Heartfelt thanks to everyone - staff, volunteers and donors - for having made 2017 a wonderful year
for Yiddish language and Jewish cultural programs and projects.
In 2017 we received grants from:
The Krystal Fund for In One Voice and to support our Operations Manager
The Goldman and Lazarus Families for In One Voice
Gandel Philanthropy for In One Voice
The City of Glen Eira for In One Voice, and the adaptation of The Ghetto Cabaret for Seniors’ facilities’
Gary Peer and Associates for In One Voice
The Office of the Premier and Cabinet for Seniors Programs and In One Voice
The Waislitz family
The Besen Family Foundation for In One Night
Leo and Mina Fink Fund
Small Giants

For your generous support of Yiddish, Yiddishkayt and Jewish culture,
a sheynem un hartziken dank to:
M Abramson
Rebecca Albeck
Eva Althaus
Anonymous
Ella Barr
Madeleine Barr
Dr Z. Barr
Zachary Berger
Felicity and Sid Bloch
Shifra Blustein
Paula Boltman
Ben Burstin
Alex and Karen Burstin
Ena Burstin
David Burstin
Helen Burstin
Maurice and Tonia Burstin
Michael Burstin
Tania Burstin
Danielle Charak
Michael and Anne Cohn
Alex Coppersmith
Alex Dafner
Michael Debinski
Jacob Dessauer

Kathryn Earp and John
Rosenbloom
Sam Eichenbaum
Elka Ekstein
Roslyn Eldar
Anna Epstein
Dr. Leon Fail
Miriam Faine and Greg
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Lotti Felman
Rachel Finkelstein
Goldie Freeman
Michael Friedman
Anne and Michael Gawenda
Leon Glezer
Avram and Cesia
Goldberg
Helen Greenberg
Esther Grinfeld
Jack Gringlas
Sue Gonn
Isaac Gotlib
Julie Grossbard
Eva Gyarmati
Bez Hasen

During the recent updating of our system some donor information
may have been lost so please accept our apologies, and let us know
if your name is missing so that we can thank you properly.
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Installation by Hedy Ritterman, for A Zeyde Like No Other. Honouring the 50th Yortsayt of Yankev Waislitz

President’s Report
Without wanting to malign Paris or New York,
it seems - from the steady flow of overseas guests
and their ecstatic responses - that Melbourne
is the place to come to for Yiddish culture (and
it doesn’t hurt that the weather is much better
here too). How fortunate we were to have Christa
Whitney from the National Yiddish Book Centre
(USA) spend a month with us, filming native
speakers and recording their lives in Yiddish.
These wonderful films will soon be available to
everyone on our website.
From the outside the Kadimah may have looked
like a chaotic building site in 2017 but inside we
were alive with the sounds of Yiddish schmoozing
and literary discussion, music, theatre, and
audiences laughing and clapping.
And, with the employment of Andrea Lott as
Operations Manager we have ramped up our
strategic and organisational change process.
Her commitment and expertise is helping us
implement our vision for the future of Jewish
culture.

A huge thank you to that amazing veteran Avram
Goldberg, and to Beni Gothajner, who retired
from the Kadimah Board, and a big Kadimah
welcome to Judith Reuben and Dor Yacobovich.
I want to thank the whole Board for its dedication
to making Kadimah the beacon for Yiddish and
Jewish Culture.
In 2017, the dream of a Jewish Cultural Arts
Precinct (JCAP) came closer to reality. The
Kadimah and its partners, together with all
the stakeholders look forward to 2018 and
progressing the creation of this wonderful
opportunity for the Jewish community.

Renata Singer
President
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Operations
I was fortunate to join the Kadimah team
mid-way through 2017 and it has been a fast and
furious pace ever since then. There is always an
event being planned or delivered, people to meet,
and a smattering of Yiddish to be learned. We
have been working hard to update our policies,
procedures and systems ensuring that Kadimah
is a safe, accessible and welcoming place to
visit. We have also given Kadimah a little ‘make
over’ with a new logo, some cool new posters and
banners and the start of the Kadimah Community
garden.
Amongst all of this activity, we have managed to
be very strategically focused and have finalised
the Kadimah Strategic Plan for 2015-2025,
building on the fabulous work of the Board over
the last few years.
Our vision of ‘Celebrating and sharing Yiddish
language and Jewish Culture’ is forward looking,
and shows the joy and enthusiasm exuding from
the organisation – it embraces our new tagline

Library
’Jewish Culture with Chuzpah!’. This enthusiasm
and spirit continues to engage our wonderful
existing members and volunteers, whilst
showcasing to a broader, more culturally diverse
audience all that this beautiful language and
culture has to offer. Who would have believed
that Yiddish would make a comeback? What an
exciting time in our history.

The Library is undergoing changes in the
usage of its holdings. More people are making
appointments to see the appropriate people and
this applies to members and non-members who
use the Kadimah for research. Many Yiddish books
are still arriving and these are being processed.
The task starts with the arrival of books to the
Kadimah and ends when they are shelved.

We have our work cut out for us. We will need
all hands-on deck in 2018 to assist us to deliver
this vision. Why not join us as a member and /or
volunteer and be a part of this new chapter of the
Kadimah?

Our regular volunteers are: Ben Burstin, Helen
Burstin, Janice Buttman, Yankl Bookman, Leibl
Glezer, Anne Irons – Librarian, Robin Lang, Kurt
Langfelder, Moishe Mrocki, Judith Reuben, Danny
Shafir, Lily Shwarz, Dina Webb & Rachel Kalman
OAM – Curator and Chairperson. This year we
have up-skilled everyone, so that every person in

the team is able to multi task. The exceptions to
this are Anne Irons, our librarian, Helen Burstin
and Kurt Langfelder, the poetry specialists and
Danny Shafir, our audio visual expert.
Our Library needs more volunteers, so that we can
maximise the usage of the 5 areas at our disposal.
If the Library is the heart of the Kadimah, then
its volunteers are the heartbeat. Without these
dedicated workers, the library could not function
and I commend them for their dedication and
hard work.

Rachel Kalman OAM
Library Coordinator

Andrea Lott
Operations Manager

Giligitch Foundation
The Foundation has suffered a significant blow with the passing of Romek Mokotow and Maurice
Burstin’s inability to assist due to family reasons. The Giligitch Foundation is in the process of being
restructured and reorganised and more volunteers are required to continue this work.

The Ghetto Cabaret was a hit - selling out all shows
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Rachel Kalman OAM
Chairperson, Giligitch Foundation
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Cultural Programs
The Kadimah helped take original Yiddish
theatre and music to a whole new level in
Melbourne in 2017 with two major productions:
The Ghetto Cabaret and the launch of YID! With
a purpose-built stage and Yvette Coppersmith’s
stunning art direction, Galit Klas’ original
production about the cast of a cabaret in a
nameless ghetto, where any night could be their
last performance, wowed audiences for eight
sold-out shows in June. Co-presented by the
Jewish Holocaust Centre, the show featured
Yiddish songs many of which hadn’t been heard
for 70 years. The show was adapted later in the
year with a grant from Glen Eira Council for several
smaller performances at aged care facilities.
In March, the In One Night and In One Voice
concerts hosted the début of the extraordinary
22-piece Yiddish funk/folk/electronic/big-band
YID! helmed by musician/composer Simon Starr.
Boasting numerous local Jewish musicians and
performing Yiddish songs and poetry like you’ve
never heard them, YID! captured the hearts of
young and old alike. By popular demand YID!
returned to the Kadimah for another sold-out
show in July.
Other fabulous Kadimah musical events in 2017
included Karen Feldman’s moving concert and
launch of her album Mazl in February and the

wonderful performance by Deborah Strauss
and Jeff Warshauer in May, thanks to Yiddish
Australia.
In February, we hosted Christa Whitney from
the US National Yiddish Book Centre who
filmed Melbourne Yiddish speakers and in July,
Professor Sam Kassow gave an engrossing talk,
courtesy of ACJC.
And in August, an event honouring the 50th
yortsayt of Melbourne Yiddish theatre legend
Yankev Waislitz, supported by the Waislitz
family, featured a specially-commissioned
documentary about his life and various readings
and performances. The Kadimah Kultur Komitet
hopes this event will be the first of a series
honouring leading Melbourne Yiddishists.
The Kadimah’s cultural program continues to go
from strength to strength, with huge thanks to
President Renata Singer and the other inspiring
members of the Kultur Komitet.

Fay Burstin
Kadimah Cultural Programmer

The Kadimah was packed for the first In One Night
6

Fun and festivities at In One Voice 2017

Activities
Monday Reading and Shmooze Circle
Throughout 2017 the Monday morning group led
by Alex Dafner, consisted of sixteen regular,
post-VCE Yiddish standard participants, who
discussed a great variety of Jewish and nonJewish current affairs topics and issues, read
articles from the Yiddish Forward-Forverts Web
edition and from other publications, watched
Yiddish videos and YouTube items and listened to
visiting guests, such as Christa Whitney from the
National Yiddish Book Center in the USA.

they can although we regularly have 14 people
in attendance. The group is very keen and is
disappointed when there is no meeting due to
public or Jewish holidays.

This group of participants consisting of an even
number of men and women also represents a
diverse cross-section of the Melbourne Jewish
community. The diversity of these participants
makes for lively opinions, discussions and
debates, but ones that are often punctuated by
Yiddish humour, jokes and the sheer enjoyment
of being able to enjoy the language, its culture and
its riches. They are all however, drawn together
through their deep love of the Yiddish language
and Jewish culture and history.

What has been the thrilling thing for me is hearing
people’s stories. Some have come to speak
Yiddish at Kadimah, because they no longer have
anyone to converse with in Yiddish. Some have
not spoken Yiddish in many years and are finding
the language comes back to them automatically,
as it was their “mameloshn”. Some are also
reconnecting with people they haven’t seen in
many years. May we continue to grow.

Alex Dafner

Tuesday Reading Circle
The Tuesday morning Reading group focuses on
the best of Yiddish literature made accessible in
the form of texts with English translations noted
directly over the difficult vocabulary. In this way
advanced and weak readers can all function at
the same pace and level of comprehension. Most
sessions have attendances ranging between six
and twelve readers. Last year we completed

Monday Shmooze Circle
A new Yiddish Schmooze Group began in July
2017. We meet in the Kadimah library on Monday
afternoons between 1:30 and 3pm. There are 30
people enrolled, although not everyone attends
every week. There is a group of seven regular
attendees, and the remainder come whenever

It has been a very exciting undertaking for me,
and I am very ably assisted by Benny Rosenzweig.
I set topics every week and try to get every person
attending to say at least a few words in Yiddish.
My own Yiddish has improved, as has that of the
people attending.

Diane Shonberg
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the first two volumes of I.Y. Singer’s Di Brider
Aschkenazi and some completed the third volume
at home. So far this year, we are well into Fun
Lublin Biz Niu York by Kadya Molodowsky, and we
are sampling some Yiddish comedy writing.

Niu York. We are now back over the 10 participant
mark each week.
Last year Beni Gothajner took over the coordinator’s role for a large part of the year and I
thank him for his good work.

Beni Gothajner

Sadly, we have lost two loyal Wednesday group
members this year. Dr Serge Liberman, e”h,
passed away in January and Boris Schwarz,
e”h, passed away in March 2018. Both played
important roles in the group. We honour their
memory…

Wednesday Reading Circle
The Wednesday evening group decided to read
Sholem Asch’s Varshe, book 2 of his three city
trilogy. This effort occupied almost the entire
year and the group reduced to a core of about 10
who were drawn into the story. This year we are
reading Kadya Molodowski’s novel Fun Lublin Biz

Radio

The hour-long program is predominantly in
Yiddish, with English links and announcements in
between, to keep non-Yiddish speaking listeners
in the loop. The program’s format consists of
reports about Jewish and Yiddish related events
from Australia, Israel and Poland, Yiddish songs,
cultural, literary and comedy segments and/
or Jewish calendar related commemorative
and celebratory items, as well as occasional
interviews with local and overseas Yiddishists,
and announcements of local and overseas Yiddish
and Kadimah related events.

8

Continuity & Re-imagining

Jake Dessauer

Yohai Cohen and band at In One Night 2017

The Kadimah Yiddish Radio Show presented
by Alex Dafner on the Jewish community radio
station J-AIR, went to air most Thursdays at
4.00PM during 2017.

Strategic Plan
2015-2025

VISION:
Celebrating and sharing
Yiddish Language and
Jewish Culture

Special guests during 2017 included Christa
Whitney from the National Yiddish Book Centre
and Professor Sam Kassow from the USA.
The Kadimah Yiddish Show can be heard via
conventional radio on 87.8FM in and around the
area of Caulfield and via the internet at www.jair.com.au, where one can also find podcasts of
many programs from the past.
Please let other lovers of Yiddish know about the
Kadimah Yiddish Radio Show and happy listening!

Build a strong,
cohesive, sustainable
and connected
community through
the celebration and
sharing of Yiddish
language and culture.

Create a community
environment for
the continuity of
Yiddish language and
Ashkenazi culture.

Ensure innovation
and growth through
diversity on Kadimah
governance,
operations and
programs.

Connection & Engagement

Enriching Jewish
life by promoting
developing and
delivering engaging,
innovative programs
and activities.

Educate local and
global communities
about Yiddish culture.

Alex Dafner
Presenter
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קרייזן
.יידיש לייען און שמועס -
קרײז
מאנטיק לייען און שמועס ַ
דער ָ
קרײז געפֿירט
פֿרימארגן ַ
ָ
מאנטיק
האט דער ָ
במשך פונעם ָיאר ָ 2017
באטייליקטע,
שטאנען פֿון זעכצן רעגולערע ַ
בא ַ
דאפֿנער ַ
פֿון ַאלעקס ַ
ניווא אין ייִ דיש.
ָ
האבן געענדיקט דעם וו.ס.יָ .אדער ַאן ענלעכע
וואס ָ
ָ
אויסווײל פֿון ייִ דישע און
ַ
ברײטן
האלט דיסקוסיעס פֿון ַא ַ
קרײז ַ
דער ַ
נישט-ייִ דישע לויפֿיקע ידיעות ,טעמעס און ענינים ,לייענט ַארטיקלען
אויסגאבעס,
ַ
”פֿארווערטס“ ָאדער ַאנדערע ייִ דישע
ָ
פֿונעם ייִ דישן
צײט
צײט צו ַ
ווידיאס און ”יו-טיוב“ פֿילמען און פֿון ַ
ָ
קוקט אויף ייִ דישע
נאלן ייִ דישן בוך
ציא ַ
נא ָ
קריסטא וויטני פֿונעם ַ
ַ
הערט געסט ,ווי למשל,
שטאטן
ַ
רײניקטע
פֿא ַ
סאוו פֿון די ַ
קא ָ
פֿעסאר שמואל ַ
ָ
פּרא
.צענטער און ָ
פֿאר מיר פּערזענלעך איז די אונטערנעמונג זייער דערפֿרייענדיק,
ַ
ראזענצווייג העלט מיר אויך ַארויס ַא סך .איך לייג
און בעריש ָ
שטײט ,העלפֿט אויף העלפֿט ,פֿון מענער און פֿרויען
בא ַ
קרײז ַ
דער ַ
פֿארזיכערן ַאז יעדער
פּראביר ַ
ָ
וואך און איך
פֿאר טעמעס יעדער ָ
ָ
רשידנארטיקן קווערשניט
ַ
פֿא
ברײטןַ ,
פֿאר ַא ַ
וועלכע שטעלן מיט זיך ָ
מײן
כאטש ָזאגן עטלעכע ווערטער אין ייִ דישַ .
באטייליקטער ָזאל ָ
ַ
ַ
פֿא
פֿון דער מעלבורנער ייִ דישער קהילה .די ַ
דאס איז אויך געשען מיט די
פֿארבעסערט ,און ָ
האט זיך ַ
רשידנארטיקייט פֿון די ייִ דיש ָ
מײנונגס
באטייליקטע דריקט זיך אויס אין לעבעדיקע דיסקוסיעסַ ,
ַ
פֿאר מיר איז צו הערן
שפּאנענדיק ַ
ַ
וואס איז זייער
ָ
באטייליקטע.
ַ
ָ
אונטערשיידן און וויכּוחים ,הגם די ַזײנען
דערצײלט .טייל ַזײנען געקומען רעדן
ַ
דורכגעפֿלאכטן מיט ייִ דישן די געשיכטעס וועלכע מען
הומאר ,מיט וויצן און דעם פּשוטן ַ
ָ
האבן נישט מער מיט וועמען צו
ווײל זיי ָ
פֿארגעניגן פֿון קענען געניסן פֿון ייִ דיש אין דער קדימה ַ
שפּראך ,איר קולטור און עשירות .זיי ַ
ַ
דער ייִ דישער
האבן שוין נישט גערעדט ייִ דיש ַא סך ָיאר און
פֿארבינדט ָאבער רעדן ייִ דיש .טייל ָ
ַ
פֿאר דער ייִ דישער
ליבשאפֿט ַ
ַ
ַא טיפֿע
ווײל עס
מאטישַ ,
אויטא ַ
ָ
שפּראך קומט צוריק צו זיי
ַ
שפּראך ,קולטור און געשיכטע געפֿינען ַאז די
פֿארבינדן זיך ווידער מיט מענטשן
מאמעלשון .טייל ַ
איז געווען זייער ַ
דאפֿנער
ַאלעקס ַ
וואקסן
ווײטער ַ
לאמיר ַ
לאנגָ .
האבן שוין נישט געזען ָיארן ַ
וועלכע זיי ָ
קרײז
מאנטיק שמועס ַ
דער ָ
האט ָאנגעהויבן ַזײן טעטיקייט אין יולי .2017
קרײז ָ
ַא ַנײער שמועס ַ
מאנטיק פֿון  1.30ביז
ביבליאטעק יעדן ָ
ָ
עס טרעפֿט זיך אין דער קדימה
כאטש נישט ַאלע פֿון זיי
פֿארשריבן ָ
דרײסיק מענטשן ַזײנען ַ
 3.00נ.מַ .
באטייליקטע
דא ַא גרופּע פֿון זיבן רעגולערע ַ
וואך .עס איז ָ
קומען יעדער ָ
ב‘אן ערך פֿערצן מענטשן
און די ַאנדערע קומען ווען זיי קענען ,הגם ַ
פֿלײסיק און
קרײז ַזײנען זייער ַ
גאנץ רעגולער .די מענטשן פֿונעם ַ
קומען ַ
קרײז טרעפֿט זיך נישט צוליב ַא יום-טובֿ למשל
ַזײנען ַאנטוישט ווען דער ַ

שאנבערג
דינה ָ
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קרײז
דער דינסטיק לייען ַ
קרײז טרעפֿט זיך צען ַא ַזײגער אין דער פֿרי ,און
דער דינסטיק לייען ַ
געמאכט גרינגער צו
ַ
ליטעראטור,
ַ
פֿארנעמט זיך מיט דער ייִ דישער
ַ
רנאטירט איבער די
פֿא ָ
דאנק ענגלישע איבערזעצונגען ַ
פֿארשטיין ַא ַ
ַ
גלײך איבער זיי אינעם טעקסט גופֿא .אויף ַא ַזא
שווערע ווערטערַ ,
צוזאמען
ַ
שוואכערע לייענערס לייענען
ַ
וואנסירטע און
אופֿן קענען ַא ַ
רשטאנד .עס קומען צווישן זעקס
ַ
פֿא
ניווא פֿון ַ
ָ
און מיט דעם זעלבן
פֿאר
קרײזַ .
און צוועלף מענטשן צו דער מערהייט טרעפונגען פֿונעם ַ
פֿארענדיקט די ערשטע צוויי בענד פֿון י.י .זינגערס
האבן מיר ַ
ַא ָיארן ָ
האבן געענדיקט
באטייליקטע ָ
”די ברידער ַאשכּנזי“ ,און טייל פֿון די ַ
באנד אין דער היים .דעם ָיאר לייענען מיר ”פֿון לובלין
דעם דריטן ַ
הומאריסטישע שריפֿטן
ָ
ניו-יארק“ ,און ַאן אויסווייל פֿון ייִ דישע
ָ
ביז
טײנער
גא ַ
בעני ָ

ראדיא
- -

קרײז
מיטוואך לייען ַ
ָ
דער
געהאפֿט ַאז מיר וועלן לייענען מענדעלע מוכר ספֿרימס מעשׂה
ָ
האב
איך ָ
צײטָ .אבער
”מסעות בנימין השלישי“ לכּבֿוד ַזײן הונדערטסטן ָיאר ַ
האט דעצידירט צו
רײנפֿיר .די גרופּע ָ
האבן בלויז געלייענט דעם ַא ַ
מיר ָ
דרײ
דאס צווייטע בוך פֿון ַזײן ַ
”ווארשע“ָ ,
מאן ַ
רא ַ
לייענען שלום ַאשס ָ
גאנצן ָיאר
האבן מיר געלייענט כּמעט דעם ַ
דאס בוך ָ
טרילאגיעָ .
ָ
שטעט
מאן.
רא ַ
אײנגעטיפֿט אין דעם ָ
און ַא קערן פֿון צען מענטשן ַזײנען געווען ַ
מאן ”פֿון לובלין ביז
רא ַ
דאווסקיס ָ
לא ָ
מא ַ
דיא ַ
קא ַ
דעם ָיאר לייענען מיר ַ
פֿארגרעסערט
האט זיך ווידער ַ
באטייליקטע ָ
צאל ַ
ניו-יארק“ ,און די ָ
ָ
האט איבערגענומען די
טײנער ָ
גא ַ
צו מער ווי צען יחידים .בעני ָ
קרײז פֿון מיר במשך פֿון ַא גרויסן טייל
ראלע פֿון דעם ַ
קא ָארדינירונגס ָ
ָ
פֿאר ַזײן מי און טעטיקייט
דאנק אים ַ
בא ַ
.פֿונעם ָיאר  2017און איך ַ
געטרײע מיטגלידער פֿון דעם
ַ
פֿארלוירן צוויי
הײ ָיאר ַ
האבן מיר ַ
ליידער ָ
נואר
געשטארבן אין ַיא ַ
ָ
ליבערמאן ע“ה איז
ַ
קרײז .ד“ר סערזש
מיטוואך ַ
ָ
האבן געשפּילט וויכטיקע
שווארץ ע“ה אין מערץ .ביידע ָ
ַ
באריס
און ָ
שטארק פֿעלן .כּבֿוד זייער ָאנדענק
קרײז און זיי וועלן אונדז ַ
ראלעס אין דעם ַ
ָ
דעסאוער
ַ
ַיאנקל

דאפֿנער אויף
דיא שעה פּרעזענטירט פֿון ַאלעקס ַ
רא ָ
די קדימה ייִ דישע ַ
סטאנציע
ַ
דיא
רא ָ
טראנסמיטירט  J-Airדער ייִ דישער קהילה ַ
ַ
איז
דאנערשטיק .4.00נ.מ .די
געווארן במשך פֿון  ,2017כּמעט יעדן ָ
ָ
אוידיציע ווערט מערסטנס איבערגעגעבן אין ייִ דיש מיט עמגלישע
רײנפֿירן אין ענגליש ,בכדי די נישט ייִ דיש רעדנדיקע
נזאגן און ַא ַ
ָא ָ
וואס עס גייט .די אוידיציעס
צוהערער ָזאלן אויך וויסן וועגן ָ
באריכטן וועגן ייִ דישע לויפֿיקע ידיעת און געשעענישן
שטײען פֿון ַ
בא ַ
ַ
אויסטראליע ,ישראל און פּוילן ,ייִ דישע לידער ,קולטורעלע און
ַ
פֿון
דאטעס
הומאריסטישע שטיק ,וויכטיקע ַ
ָ
ליטערארישע טעמעס,
ַ
פֿײערונגען ,הזכּרותַ ,א ָ
אויפֿן ייִ דישן לוחַ ,
דאפֿנער
נאנסן וועגן ייִ דישע און ַאלעקס ַ
צײט געשפּרעכן מיט
צײט צו ַ
דער קדימהס אונטערנעמונגען ,און פֿון ַ

קריסטא וויטני ,פֿונעם
ַ
היגע און אויסלענדישע ייִ דישיסטן ווי למשל
סאוו פֿון
קא ָ
פֿעסאר שמואל ַ
ָ
פּרא
נאלן ייִ דישן בוך צענטער און ָ
ציא ַ
נא ָ
ַ
דיא שעה קען מען הערן
רא ָ
שטאטן .די קדימה ייִ דישע ַ
ַ
רײניקטע
פֿא ַ
די ַ
דיא איבער 87.8
קא ָ
כוואליע אין און ַארום  FMדורך געוויינלעכע ַ
ַ
קאלפֿילדָ ,אדער איבער דער אינטערנעט דורך
 www.j-air.געגנט פֿון ָ
דקאסטס פֿן פֿריערדיקע com.au
פּא ַ
ראפּנעמען ָ
וואו מען קען אויך ַא ָ
צײט .איז ַזײט ַאזוי גוט און גיט צו וויסן ַאנדערע
גראמען צו יעדער ַ
פּרא ַ
ָ
האט הנאה
ליבהאבער פון ייִ דיש אומעטום און הערט זיך צו און ָ
ָ
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קולטור .
פראגראם
 -טעאטער און מוזיק צו
געהאלפֿן נעמען ָאריגינעל ייִ דיש ַ
ָ
האט
די קדימה ָ
ניווא אין מעלבורן אין ָיאר  ,2017מיט צוויי גרעסערע
גאנץ ַנײעם ָ
ַא ַ
קאפּעליע
לאנצירונג פֿון דער ַ
בארעט“ און די ַ
קא ַ
”געטא ַ
ָ
אויפֿפֿירונגען:
”ייִ ד!“ מיט ַא ספּעציעל אויפֿגעבויטע בינע און הערלעכע בינע קונסט
סצענאר
ַ
שאפֿונגען פֿון איוועט קופּערשמיט ,און ַאן ָאריגינעלער
ַ
געטא ,וואו יעדער
ָ
בארעט אין ַא
קא ַ
קלאס וועגן ַא ַ
גאליט ַ
רפֿאסט פֿון ַ
פֿא ַ
ַ
בארעט“
קא ַ
”געטא ַ
ָ
פֿארשטעלונג
האט די ָ
קאן ַזײן די לעצטעָ ,
נאכט ָ
ַ
בײם עולם
אײנדרוק ַ
געמאכט ַא גרויסן ַ
ַ
שטארק אויסגענומען און
ַ
אויספֿארקויפֿטע נעכט אין יוני  .2017די אויפֿפֿירונג פֿון
ַ
איבער ַאכט
געווארן בשותּפֿות מיטן ייִ דישן
ָ
בארעט“ איז פּרעזענטירט
קא ַ
”געטא ַ
ָ
צײט פֿון חורבן,
נטהאלטן ייִ דישע לידער פֿון ַ
ַ
האט ַא
חורבן צענטער ,און ָ
רגאנגענע זיבעציק ָיאר.
פֿא ַ
עטלעכע שוין נישט געהערט במשך פֿון די ַ
דאנק ַא
געווארן ַא ַ
ָ
דאפּטירט
פֿארשטעלונג ַא ַ
שפּעטער אין ָיאר איז די ָ
פֿארגעשטעלט אין ַא
ראט ,און ָ
שטאטישן ַ
גלען-איירא ַ
ַ
סובסידיע פֿונעם
הײמען
רמאט ,און פֿארגעשטעלט אין עטלעכע מושבֿ זקנים ַ
פא ַ
קלענערן ָ

מפּאקטל ”מזל“,
קא ַ
לאנצירונג פֿון איר ָ
קאנצערט און ַ
רירנדיקער ָ
קלעזמארים
ָ
גאסט
אויסטראליעס“ ַ
ַ
פֿעברוּאר  ,2017און ”ייִ דיש
ַ
אין
האבן
רשאוערָ ,
ווא ַ
סטראוס און דזשעף ַ
ַ
פֿון ַאמעריקע ,דבֿורה
מײ
קאנצערט אין דער קדימה ,אין ַ
וואנדערבארן ָ
ַ
פֿארגעשטעלט ַא
ָ
קריסטא וויטני,
ַ
איינגעלאדן
ַ
האט די קדימה
פֿעברואר ָ 2017
ַ
אין
האט
נאלן ייִ דישן בוך צענטער אין ַאמעריקע ,און זי ָ
ציא ַ
נא ָ
פֿונעם ַ
רעקארדירט ייִ דיש רעדנער פֿון מעלבורן ,און אין יולי
ָ
פֿילמירט און
פֿעסאר שמואל
ָ
פּרא
ָ
גאסט,
נאש אוניווערסיטעטס ַ
מא ַ
האט דער ָ
ָ
רעפֿעראט אין דער קדימה
ַ
אינטערעסאנטן
ַ
געהאלטן ַא זייער
ַ
סאוו,
קא ָ
ַ
טהארציקע
ברײ ַ
האט די קדימה מיט דער ַ
ביבליאטעק .אין אויגוסט ָ
ָ
רצײט פֿונעם
ווײסליץ משפּחה ב‘ערט דעם 50טן ָיא ַ
שטיצע פֿון דער ַ
קטיאר
טעאטער ַא ָ
אויסגעצײכנטן ווילנע טרופּע און מעלבורנעם יִ יִ דיש ַ
ַ
ווײסליץ .אויף דעם איינדרוקספֿולן ָאוונט איז
רעזשיסאר יעקבֿ ַ
ָ
און
קומענטאלער פֿילם פֿון ַזײן
ַ
דא
צוגעגרײטער ָ
ַ
געווארן ַא ספּעציעל
ָ
געוויזן
געזאנג
געווארן מיט רעדעסַ ,
ָ
באגלייט
דאס איז ַ
קאריערע ,און ָ
לעבן און ַ
טאכטער
פֿארלייזונגען ,ווי אויך ַא קונסט אויסשטעלונג פֿון ַזײן ָ
און ָ
האפֿט ַאז די אונטערנעמונג
קאמיטעט ָ
ריטערמאן .דער קדימה ָ
ַ
העדי
רײ וועלכע וועט ב‘ערן פֿירנדיקע מעלבורנע
וועט ַזײן די ערשטע אין ַא ַ
מאל
וואס ַא ָ
גראם ווערט ָ
פּרא ַ
ָ
ייִ דישיסטן .דער קדימהס קולטור
טא זינגער
רענא ַ
ַ
באמיונגען מצד די פּרעזידענטין
דאנק די ַ
רײכער ַא ַ
ַ
קאמיטעט
און ַאנדערע געניטע מיטגלידער פֿונעם קדימס קולטור ַ

קאפּעליע פֿון קלעזמער\ייִ דיש
האט די ”ייִ ד!“ ַ
אין מערץ ָ 2017
נאך ַאנדערע מוזיק איינפֿלוסן ,און
עלעקטרא ,און ָ
ָ
דזשיאז\
ַ
פאלק\
ָ
סטאר ,דעבוטירט
ַ
רפֿאסער שמעון
פֿא ַ
מוזיקאנט און ַ
ַ
געפֿירט פֿון
רגאניזירט
קאנצערטן ָא ַ
נאכט“ און ”אין איין קול“ ָ
אויף די ”אין איין ַ
קאפּעליע שמט מיט
באוועגונג .די ַ
דורך דער קדימה און די סקיפֿ ַ
מוזיקאנטן ,און שפּילט ייִ דישע לידער ווי
ַ
באוואוסטע היגע
צאל ַ
ַא ָ
רכאפּט די הערצער
פֿא ַ
האט ַ
זעלטן ווען געהערט פֿריער” .ייִ ד!“ ָ
פֿײ בורשטין
ַ
האט
דאנק דעם ָ
גלײךַ .א ַ
פֿון יונגע און עלטערע צושויערס צו ַ
גאמירער
פּרא ַ
קאנצערט אין דער קולטור ָ
באזונדערן ָ
פֿארגעשטעלט ַא ַ
”ייִ ד!“ ווידער ָ
קאנצערטן
מוזיקאלישע ָ
ַ
נאך פּרעכטיקע קדימה
קדימה ,אין יוליָ .
פֿעלדמאנס
ַ
פֿארגעקומען במשך פֿון ָיאר ,ווי למשל קערען
ַזײנען ָ

ביבליאטעק
ָ
באניץ פֿון דער
דער ַ
ראנס
אײ ָ
ספּעציאליזירן זיך ,ווי חנה ַ
ַ
ביבליאטעק און איר ַזאמלונג ענדערט זיך .מער ַארבעטן ,הגם עטלעכע
ביבליאטעק
ָ
צײט צו טרעפֿן זיך מיט געוויסע
באשטעלן ַא ַ
מענטשן ַ
לאנגפֿעלדער
ַ
טיקארין( ,העלען בורשטין און קורט
)ביבליא ַ
ָ
פֿאר
סײ ַ
פֿאר מיטגלידער און ַ
סײ ַ
וואר ַ
דאס איז ָ
וואלונטירן ,און ָ
ָ
)קלאנג און פֿילם(.
ַ
שאפֿיר
ַ
דאני
)פּאעזיע מבֿינים( און ַ
ָ
פֿארשונגען.
פֿאר זייערע ָ
נאכפֿרעגער ,וועלכע נוצן די קדימה ַ
דרויסנדיקע ָ
נאך ָאן ,און זיי גייען דורך ַא ָ
ַא סך ייִ דישע ביכער קומען ָ
וואלונטירן ,מיר ָזאלן קענען
ביבליאטעק נייטיקט זיך אין מער ָ
ָ
פּראצעדור אונדזער
לאגירט .די ָ
טא ָ
קא ָ
און ווערן ַ
רמאגן .אויב די
פֿא ָ
פּראצעדור הייבט זיך ָאן מיטן ָאנקומען בעסער אויסנוצן די פֿינף ערטער וועלכע מיר ַ
פּאליצעס
.פֿון די ביכער און ענדיקט זיך מיטן שטעלן זיי אויף די ָ
וואלונטירן איר
דאן ַזײנען די ָ
הארץ פֿון דער קדימהַ ,
דאס ַ
ביבליאטעק איז ָ
ָ
ביבליאטעק
ָ
וואלט די
רצקלאפָּ .אן די איבערגעגעבענע ַארבעטער ָ
ַ
הא
ַ
ָ
בײ דער
וואלונטירן ַ
די רעגולערע ָ
שאפֿט און מי.
געטרײ ַ
ַ
פֿאר זייער
פֿונקציאנירט און איך לויב זיי ַ
ָ
ביבליאטעק ַזײנען :בן בורשטין ,נישט
לײבל גלעזער,
בוקמאןַ ,
ַ
באטמעןַ ,יאנקל
העלען בורשטין ,דזשעניס ַ
לאנגפֿעלדער,
לאנג ,קורט ַ
ראבין ַ
טיקארין(ָ ,
)ביבליא ַ
ָ
ראנס
אײ ָ
חנה ַ
דאני ַ
מראצקי ,יהודית רעובעןַ ,
ָ
משה
.א.מ
למאן ָא ַ
קא ַ
שאפֿיר ,דינה וועב און רחל רחל ַ
האבן
הײ ָיאר ָ
טאר)ַ .
רדינא ָ
ַ
קא ָא
טארין און ָ
)קורא ָ
ַ
למאן ָא ַ.א.מ.
קא ַ
ַ
טאר
רדינא ָ
ַ
קא ָא
טארין און ָ
קורא ָ
ַ
פֿארשיידענע
טאן ַ
מיר אויסטרענירט כּמעט ַאלע זיי ָזאלן קענען ָ

פונדאציע
גיליגיטש
טאוו ,און
קא ָ
מא ָ
ראמעק ָ
קלאפּ מיטן ַאוועקגיין אין דער אייביקייט פֿון ָ
ַ
האט געליטן ַא שווערן
פֿונדאציע ָ
ַ
די
פֿונדאציע ווערט איצט
ַ
מאריס בורשטין .די גיליגיטש
דער ָאפּוועזנהייט ,צוליב משפּחה געזונט סיבות ,פֿון ָ
פֿארזעצן מיט דער ַארבעט.
וואלונטירן בכדי צו ָ
דארף מער ָ
בא ַ
רגאניזירט און רעסטרוקטירט ,און מע ַ
רעא ַ
ָ
.א.מ
למאן ָא ַ
קא ַ
רחל ַ
פֿארזיצערין
ָ
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.
באריכט
פרעזידענטס
ָ
פּאריז ָאדער
נישט ווילנדיק מלשין ַזײן ַ
ניו-יארק ,זעט אויס ,לויט איר איבערגעגעבנקייט און מבֿינות העלפֿט אונדז דורכפֿירן
ַ
דעם כסדרדיקן פֿלוס פֿון אויסלענדישע געסט און זייער
עקסטאטישן אונדזער צוועק לטובֿת דער צוקונפֿט פֿון דער ייִ דישער קולטור.
דאס ָארט צו קומען צו געניסן פֿון דער
ָאפּרוףַ ,אז מעלבורן איז ָ
מאכט נישט אויס ָ
ייִ דישער קולטור (און עס ַ
וועטעראנען ַאבֿרהם
ַ
דאנק קומט די וואונדערלעכע
וואס דער וועטער ַא ריזיקן ַ
האבן
דא איז פֿיל בעסער אויך( .ווי מזלדיק איז געווען צו קענען ָ
ָ
פֿארענדיקט
ַ
האבן
ָ
טײנער ,וועלכע
גא ַ
גאלדבערג און בעני ָ
ָ
ציא ַ
נא ָ
קריסטא וויטני ,פֿונעם ַ
ַ
מיט אונדז
קאמיטעט ,און ַא גרויסן קדימה
בײם קדימה ָ
נאלן ייִ דישן ביכער צענטער זייער טעטיקייט ַ
שטאטן ,במשך פֿון ַא ַ
ַ
רײניקטער
פֿא ַ
אין די ַ
קאמיטעט מיטגלידער יהודית רעובען
הבאים צו די ַנײע ָ
ָ
גאנצן חודש ,זי ָזאל ברוכים
ָ
קענען פֿילמירן ייִ דיש רעדנער און צו
גאנצן
דאנקען דעם ַ
בא ַ
קובאוויטש .איך וויל אויך ַ
דאר ַיא ָ
רעקארדירן זייערע לעבנס און ָ
וואונדערבארע פֿילמען וועלן
ַ
געשיכטעס אין ייִ דיש און ענדליש .די
פֿאר זייער איבערגעגעבנקייט בכדי די קדימה ָזאל
קאמיטעט ַ
ָ
ַ
אין קורצן ַזײן צוטריטלעך צו יעדן איינעם דורך אונדזער
פֿאר דער ייִ דישער קולטור.
פֿאר ייִ דיש און ַ
וועגווײזער ַ
ַ
וועבזײטל .ווערן דער

קאמיטעט 2017
מיטגלידער פֿון ָ
פּרעזידענט
וויצע פּרעזידענט
סעכרעטאר
ַ
ערן
קאסירער
ערן ַ
קאסירער
וויצע ַ
קרײז
טאר לײען ַ
רדינא ָ
ַ
קא ָא
ָ
טאר קולטור
רדינא ָ
ַ
קא ָא
ָ
זאמלונג
פֿאנדן ַ
טאר ָ
רדינא ָ
ַ
קא ָא
ָ

טא זינגער
רענא ַ
ַ
קאהן
לילי ָ
דאפֿנער
ַאלעקס ַ
דוד בורשטין
יוסל טיגעל
דעסאוער
ַ
יעקבֿ
דאניעל חרג
ַ
חיה גרינבערג
שאנבערג
דינה ָ
דזודיט רובן
יעכבּאוויטסש
ָ
דור

גאלדבערג
גראפֿיקער :דניאל ָ
ַ
קאסמאן
פֿאנט :ידידיה ָ
ייריש ָ
׳פּיקפּאק׳ ,העלען
ַ
קפֿערסאן,
ָ
מא
גראפֿן :דזיימז ַ
טא ַ
פֿא ָ
ָ
גאלדבערג ,יידישע נייעס ,און
טשיימבערס ,דניאל ָ
בוכמאן.
ַ
ַיאנקל
דאפֿנער
דאלמעטשערַ :אלעקס ַ
ָ

אונדזער ַאנערקענונג
קאמיטעט דריקת איוס ַזײן ַאנערקענונג
דער ָ
שטײער צו דער וווּיל פֿון דער
בײ ַ
פֿאר דעם ַ
ַ
קאט הערי שמערלינג און
דווא ַ
ערן–א ָ
ַ
קדימה פֿון
זילבערמאן .מיר ַאנערקענען
ַ
איודיתאר משה
ָ
וואלונטירן
צושטײער פֿון די ָ
ַ
אויך דעם וויכטיקן
פֿאר
ביבליאטעק און אונטערנעמונגעןַ ,
ָ
בײ דער
ַ
זייער איבערגעגעבענער ַארבעט.

סלויט דער טייל  (7) 228פֿון דער
שיאן ַאקט ,ווערט
פּעראא ַ
ַ
קא ָא
אויסטראלישער ָ
פּארשוינען וועלכע
פֿאלגנדיקע ַ
געמאלדן ַאז די ָ
ָ
דערגרײכט דעם עלטער פֿון ָ 72יאר ,זענען
ַ
האבן
ָ
בארד פֿון דער ׳קדימה׳:
נדידאטן פֿון דער ָ
ַ
קא
ַ
דאניעל חרג און דוד בורשטין.
ַ

רשטארבענע מיטגלידער
ָ
פֿא
ַ
יעדוואב
ַ
ל.
ס .ליבערמאן
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האט די קדימה אפֿשר אויסגעזען ,במשך פֿונעם ָיאר
פֿון דרויסן ָ
ָאבער אינעווייניק
בויונגס-פּלאץ.
ַ
כא ָאטישער
 ,2017ווי ַא ַ
קלאנגען פֿון ייִ דישע שמועסן
ַ
איז עס געווען לעבעדיק ,מיט
טעאטער און ַא
ַ
געזאנג,
ַ
ליטערארישע דיסקוסיעס ,מוזיק,
ַ
און
נדריא
ַ
באשעפֿטיקן פֿון ַא
פּאטשנדיקן עולם .מיטן ַ
לאכנדיקן און ַ
ַ
האבן מיר דערהויבן
לײטעריןָ ,
דמיניסטראטיווע ַ
ַ
לאט ווי אונדזער ַא
ָ
פּראצעס.
ָ
ציאנעלן ענדערונג
ניזא ָ
רגא ַ
סטראטעגישן און ָא ַ
ַ
אונדזער

שאפֿן ַא ייִ דישן קולטור
במשך פֿון ָיאר  2017איז דער חלום פֿון ַ
פֿארווירקלעכט צו ווערן .די
און קונסט געגנט ,זיך דערנענטערט ַ
פֿארויס
באטייליקטע קוקן ָ
קדימה און אירע שותּפֿים מיט ַאלע ַ
שאפֿן ַא ַזא
ווײטער שטרעבן בכדי צו ַ
צום ָיאר  2018און צו ַ
וואונדערבארע געלעגנהייט לטובֿת דער ייִ דישער קהילה.
ַ

טא זינגער
רענא ַ
ַ

פארוואלטונג
 -ענטוזיאזם
ַ
ווײזט די פֿרייד און דעם
בא ַ
נשאפֿט דער ייִ דישער קולטור“ ,און עס ַ
מא ַ
פֿארבינדן זיך מיט דער קדימהס ַ
געהאט דעם מזל צו ַ
ַ
האב
איך ָ
ניזאציע און ווערט ָאפּגעשפּיגלט
רגא ַ
שפּראצט ַארויס פֿון דער ָא ַ
ָ
וואס
ָ
געגאנגען ווי אויף רעדלעך זינט
אין מיטן פֿון ָיאר  ,2017און ַאלץ איז ַ
לאזונג” :ייִ דישע קולטור מיט חוצפּה“!
דארף דורך אונדזער ַנײע ָ
פֿאר ַא ַנײער אונטערנעמונג ,מע ַ
פּלאנירט שטענדיק ַ
דאן .מע ַ
ַ
טרעפֿן זיך מיט מענטשן און אויסלערנען זיך ַא ביסעלע ייִ דיש אויך!
נגאזשירט אונדזערע איצטיקע מיטגלידער
ענטוזיאזם און ַגײסט ַא ַ
ַ
דער
ברײטערן ,מער
פֿאר ַא ַ
פֿאר ַ
כצײטיק שטעלט ָ
גלײ ַ
וואלונטירן ,און ַ
פּראצעדורן און ָ
פּאליסיסָ ,
בא ַנײען אונדזערע ָ
מיר טוען ַא סך בכדי צו ַ
שפּראך און
ַ
וואס די הערלעכע
רשידנארטיקן עולםַ ,אלץ ָ
ַ
פא
פֿארזיכערן ַאז די קדימה ָזאל ַזײן ַא קולטורעל ַ
און סיסטעמען און צו ַ
וואלט
וואלט עס געגלויבט ַאז ייִ דיש ָ
האט צו שענקען .ווער ָ
האבן קולטור ָ
באזוכן .מיר ָ
ווארעם ָארט צו ַ
פֿארזיכערט ,צוטריטלעך און ַ
ַ
אינטערעסאנטע געשיכטע! עס איז
ַ
רא
פֿא ַ
וואס ַ
אויך אויפֿגעפֿרישט די קדימה מיט ַא ַנײעם עמבלעם ,שיינע צוריק אויפֿגעלעבט? ָ
דארפֿן הילף פֿון
בא ַ
געטאן ווערן .מירן ַ
ָ
דארף
וואס ַ
ראן ַא סך ָ
פֿא ַ
נאך ַ
ָ
נגעפֿאנגען ַא קדימה גערטנדל.
ַ
קאטן און ַאפֿישן און אפֿילו ָא
פּלא ַ
ַ
דערגרײכן
ַ
ַאלעמען במשך פֿונעם ָיאר  2018בכדי צו העלפֿן אונדז
האבן מיר אויך ַ
צווישן די ַאלע ַאקטיוויטעטן ָ
באטייליקט זיך ַאלס ַא מיטגליד און אויך ַאלס ַא
ַ
באוויזן צו שטעלן דעם אונדזער ציל.
פֿאר דער קדימהס צוקונפֿט איבער
סטראטעגישע פּלענער ַ
ַ
טראפּ אויף
ָ
בײ דער קדימה.
קאפּיטל ַ
וואלונטיר ,און ווערט ַא טייל פֿון דעם ַנײעם ַ
ָ
אויסגעצײכנטער
ַ
די קומענדיקע צען ָיאר .די פּלענער ,געבויט אויף דער
לאט
ענדריא ָ
ַ
קאמיטעט במשך פֿון די לעצטע עטלעכע ָיאר,
ַארבעט מצד דעם ָ
רוואלטערין
פֿא ַ
ַ
פֿאר דער
געווארן .אונדזער צוועק ַ
ָ
בא ַנײט און דערגענצט
ַזײנען שוין ַ
שפּראך און
ַ
צוקונפֿט איז צו ”ב‘ערן און טיילן זיך מיט דער ייִ דישע
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