
Mizrach. Festiwal Simcha 
 
Organizator: Fundacja Pro Arte 
 
 
Termin: 11-16 maja 2008 r. 
 
 
Miejsce: Wrocław 
 
To już 10 lat jak festiwal SIMCHA próbuje wnieść trochę żydowskiej radości w życie 
wrocławian. 
 
Ten jubileuszowy rok to tez duża przyjemność dla nas, bo udało nam się zaprosić do 
synagogi Pod Białym Bocianem gwiazdę jakiej jeszcze u nas nie było  - zespół Klezmatiks z 
Nowego Yorku, legendę muzyki żydowskiej, grający od ponad 20 lat, nagrodzony Grammy 
2006 w kategorii Najlepsza Płyta World Music. Ich koncert będzie z pewnością eksplozją 
radości niekontrolowanej. To wydarzenie w czwartek 15 maja na zakończenie festiwalu. 
 
Na początek, 11 maja zapraszamy na tradycyjnie inaugurujący nasz program Chór Synagogi 
pod Białym Bocianem, tym razem towarzyszący kantorowi z Jerozolimy Dawidowi 
Ullmannowi. Obecnością Kantora chcemy uczcić 60-rocznicę powstania państwa Izrael w 
1948, które swoje Święto Niepodległości będzie obchodzić 8 maja 2008. 
 
Koncert Leopolda Kozłowskiego, był jednym z pierwszych organizowanych przez nas 10 lat 
temu w odzyskanej synagodze. W tym roku Maestro wraz z całą świtą – Jackiem Cyganem i 
śpiewającymi Katarzyną Jamróz, Martą Bizoń i Katarzyną Zielińską przypomną 
najpiękniejsze piosenki żydowskie na scenie dawnego teatru żydowskiego, obecnie Scenie 
Kameralnej Teatru Polskiego. 
 
Projekt Mizrach to próba  odpowiedzi na pytanie o miejsce muzyki żydowskiej we dzisiejszej 
kulturze. Raphael Rogiński autor projektu chce udowodnić, ze tradycja muzyki żydowskiej 
jest wciąż żywa i ma wiele do zaoferowania współczesnemu artyście, a sama muzyka ma 
wiele więcej odcieni niż to co dziś popularne. Forma całego wydarzenia to seria koncertów, 
do których zapraszani są muzycy z różnych tradycji muzycznych często nie związanych w 
żaden sposób z żydowską. We Wrocławiu wystąpią dwa zespoły Szofar oraz Mich&Mich. 
 
W czasie festiwalu będzie można też: dowiedzieć się od Rabina Rapoporta czym jest radość 
w judaizmie; upiec chałke szabatową z rabinową Nurit Rapoport;  obejrzeć filmy nagrodzone 
na tegorocznym 5.Międzynarodowym Festiwalu Żydowskie Motywy, posłuchać czytania 
sztuki Wariacje Goldbergowskie, George'a Tabori’ego w reż. Gabriela Gietzkiego; oraz 
koncertów  Presburger Klezmer Band (Słowacja) i Koby Israelite (GB/Izrael).  
 
Zapraszamy serdecznie 


