
zapraszamy na Warsztaty Tańców Izraelskich
w każdy poniedziałek o godz. 18:30

w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży
Galeria Atelier, Synagoga Wolfa Poppera

Kraków, ul. Szeroka 16
tel.: 12 421 29 87

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres:
marzenad@sckm.krakow.pl

kachol.wordpress.com
www.sckm.krakow.pl

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
Scena Tańców Etnicznych 

prezentuje 
grupę tańca izraelskiego

KACHOL 
w nowym programie



Krakowska grupa KACHOL (hebr. Niebieski), zajmująca się tańcem izra-
elskim oraz poznawaniem kultury izraelskiej poprzez sztukę, powstała 
w styczniu 2004 roku w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. W ra-
mach Warsztatów Tańca Izraelskiego odbywają się również prelekcje te-
matyczne, prezentacje fi lmów izraelskich, koncerty, wspólne wyjazdy. 
Uczestnicy grupy KACHOL zdobywają nowe doświadczenia i umiejęt-
ności podczas Międzynarodowych Warsztatów Tańca Izraelskiego, m.in. 
na Węgrzech (Machol Hungaria), w Czechach (Machol Czechia) oraz 
Niemczech, Anglii i Austrii, a od 2007 roku również w Polsce. 

Upodobanie tańca, wspólne tańczenie, wspaniała zabawa, bardzo 
przyjacielska atmosfera, chęć poznawania innych kultur, otwartość 
i ponad wszystko fantastyczni ludzie to właśnie grupa KACHOL ze Sta-
romiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie!

Tancerzy grupy KACHOL określa przede wszystkim sentencja: „Tań-
czę, więc jestem”. Każdy z tancerzy, ma swój styl i sposób wyrazu, daje 
to możliwość wyrażenia siebie i podzielenia się swoimi emocjami z in-
nymi tancerzami, a także z grupą odbiorców, którzy bywają na na-
szych okazjonalnych występach.

Izraelski taniec folkowy którym się zajmujemy, powstał wraz z po-
czątkiem państwa Izrael, jego rozwoju przypada na lata 40-te wieku XX. 
Związany jest z pionierami, którzy tworząc osady – kibbutz – zaczęli two-
rzyć nowe tańce, czerpiąc z pieśni i tańców państw, z których przyby-
li do Izraela. Charakteryzuje go ogromna różnorodność stylów i tradycji 
tanecznych oraz muzycznych. Znakomita większość tańców składa się 
z elementów tańców wywodzących się z różnych diaspor żydowskich 
zamieszkujących (np. Rumunię, Polskę, Rosję, Grecję, Francję), a także 
grup kulturowych Europy Wschodniej, czy Żydów jemeńskich (z róż-
nymi odgałęzieniami). Ogromy wypływ miały także na taniec izraelski 
grupy etniczne: jemeńskie, chasydzkie, kurdyjskie, marokańskie, libij-
skie, bucharskie, gruzińskie, hinduskie i etiopskie. Możemy wyróżnić tań-
ce wykonywane po kole, w liniach czy tańce parowe. Tańce te są usta-
wicznie rozwijaną formą kultury, czego wyrazem są organizowane na 
całym świecie warsztaty tańca izraelskiego m.in.: na Węgrzech, w Cze-
chach, Belgii, Austrii. Skupiają one entuzjastów z całego świata, którzy 
chcą razem doświadczyć radości wspólnego tańczenia.

W programie:
 Klayzmer – chor. Yoav Ashriel
 Lechaim 
 Debka Lahat – chor. Yankele Levy
 Brachot Le Havdala – chor. Rafi  Ziv
 Yossef 
 Mah She Yacholnu Lehiyoth – chor. Avi Levy
 Daraje – chor. Gadi Bitton
 Chalon Mashkif – chor. Roni Siman Tov
 Im Yesh Gan Eden – chor. Oren Ashkenazi
  Hayde – chor. Gadi Bitton

oraz warsztaty tańca izraelskiego

Tancerze: 
Lucyna Boryczko, Dagmara Bożek-Andryszczak, Anna Cieślik, Agniesz-
ka Chwast, Grzegorz Dziubliński, Katarzyna Gasińska, Maciej Jankosz, 
Stasia Kluska, Teresa Kazimierczyk, Aldona Kruk, Beata Krzywda, Ane-
ta Lenar, Agnieszka Leśniak, Anna Musiewicz, Kinga Pawlus, Beata Pa-
zera, Marta Piwowarczyk, Anna Sarna, Marta Styrna, Marta Sztwiert-
nia, Magdalena Szymańska, Awa Szymańczuk, Magdalena Wielgus, 
Ewa Ziółkowska. 

Lektorka:
Małgorzata Walczak

Gościnnie wystąpią:
Adam Hliniak – cura baglama saz, darbuka, gitara fl amenco
Massoud Vadiee – tombak, daf

Organizatorka i koordynatorka grupy: Marzena Dudziuk-Koluch
Aranżacja tańców: Kinga Pawlus
Współpraca: Awa Szymańczuk, Maja Skupińska  
Scenografi a: pomysł i wykonanie – Agnieszka Śmiech
Nagłośnienie: Wojciech Fularz 
Oświetlenie: Kazimierz Szczutek
Opracowanie grafi czne: Krzysztof Hosaja 
Zdjęcia: Agnieszka Perc


