Hej klezmervän
Du som varit medlem i Svenska Klezmerföreningen eller deltagit i dess verksamhet får detta brev
eftersom vi nu satsar vi på att återstarta föreningen och vill bjuda in dig till arrangemangen.
Jamkvällar med musik och dans på det nya centret för judisk kultur, Bajit
mitt i Stockholm – www.bajit.se
onsdag 19 oktober 18:00 musik 20:00 dans
onsdag 23 november
Du som vill vara med behöver förhandsanmäla dig till klezmerforeningen@gmail.com
Det serveras smörgåsar, öl, vin, fika ...
För att vara säker på att få smörgås ska du förhandsbeställa den – lax 65 kr, äggsallad 55 kr.
Du är också välkommen att prata föreningens framtid.
Konserter med dans
på Stallet Folk & Världsmusik på Stallgatan 7 i Stockholm. www.stallet.st
Sprid gärna evenemangsinformationen från Facebook: www.facebook.com/stallet.folkmusik
Pushkin Klezmer Band
Unikt internationellt gästspel från Kiev
lördag 29 oktober
18.30 serveringen öppnar med judiska specialiteter
19.00 dansworkshop med Heléne Don Lind
20.00 konsert - danskväll efter konserten
Den Flygande Bokrullen
lördag 26 november
Gå med i föreningen
Avgiften för jamen är 50 kr - men de är enbart öppna för medlemmar.
Första gången eller gärna i förväg betalar du medlemsavgift på 100 kr.
Du blir medlem 2016 och 2017, går gratis på ett jam, får rejäl rabatt
på entrén till Stallet och vid arrangemangen under 2017, bl a planeras en klezmerfestival.
Vår ambition är att söka samarbeten på flera platser i landet bl a kring gästspel från utlandet.
Betala till Katrin Goldstein-Kyaga, Nordea 3489 00 36768, skriv: namn + adress + e-post.
Eller skicka uppgifterna i ett mail till klezmerforeningen@gmail.com
Hjälp till
För att få igång en aktiv förening måste vi vara många som hjälps åt.
Sprid gärna Stallets Facebookevenemang och informationen i detta mail.
Skicka oss din e-postadress – så kommer du få information om framtida evenemang.
Du är också välkommen att engagera dig mer aktivt i föreningen.
Prata med oss om hur du vill delta i samband med jamen eller konserterna.
Mer information

www.vargkatten.se

www.klezmer.nu

Arrangör: Klezmerrevival drivs av Vargkatten Produktion och Svenska Klezmerföreningen med stöd
från Stockholms stad och i samarbete med Stallet Folk & Världsmusik och Bajit.
Välkommen
Lars Farago
Katrin Goldstein-Kyaga
Vargkatten Produktion
Svenska Klezmerföreningen
070 765 34 37
076 020 60 66
klezmerforeningen@gmail.com

