Mieli konferencijos LIMMUD LETUVA 2019 draugai, dalyviai,
lektoriai!
Linkime, kad šios trys dienos viename gražiausių Lietuvos kurortų – Druskininkuose –
paliktų Jums pačių geriausių įspūdžių, suteiktų puikių galimybių mokytis, pasisemti naujų
idėjų, žinių. Tai kokybiškas laisvalaikis, kuris atplėš nuo darbų ir padės skirti laiko
prisimenant svarbiausius dalykus, kuriuos kartais pamirštame užsisukę kasdienybėje. Šis
savaitgalis tiems, kurie pasiilgo senų draugų ir dega noru sutikti naujus! Pajuskime tą
bendrystės ir vienybės jausmą, nes juk bendruomenė yra tai, ką jaučiame tardami „MES“.

BENDRA INFORMACIJA
Autobusas iš VILNIAUS į DRUSKININKUS išvyksta kovo 15 d. (penktadienį) 13.30 val. iš FORUM
PALACE automobilių aikštelės Upės g.
Autobusas iš DRUSKININKŲ į VILNIŲ išvyksta kovo 17 d. (sekmadienį) 14 val. iš viešbučio
„Europe Royale“ aikštelės.

MALDOS
Maldų vieta salėje BEIT KNESSET

KONTAKTAI
Konferencijos koordinatorė Žana Skudovičienė

+370 678 81 514

Bendrieji klausimai,
vaikų programos

Sofija Sirutienė

+370 672 57 540

Irina Goldina
Arkadijus Goldinas

+370 656 54 948
+370 686 56 765

Gydytojai

DĖMESIO! INFORMACIJA TĖVELIAMS!!!
Pusryčių, pietų bei vakarienių metu nepalikite vaikų vienų be priežiūros viešbutyje. Vaikai turi būti
kartu su savo tėvais.

PENKTADIENIS, KOVO 15 D.
15.00 – 18.00 Registracija
16.00 – 17.00 Arbatos pertraukėlė.
18.00

Šabato žvakių įžiebimo ceremonija.

18.00 – 19.00 Vaikų kambarys. Pažintis su madrichais.

[REGISTRATŪRA]
[RESTORANAS BAHAJŲ SODAI]
[BEIT KNESSET]
[BOULINGAS]

19.30 – 21.30 Konferencijos atidarymas. ŠABATO VAKARIENĖ
Smuiko ir geros nuotaikos virtuozai Borisas Kirzneris ir Michailas Bolšunas (Lietuva).
Renginys vyks salėje JERUZALĖ
22.00 – 24.00 NAKTINIS KINO SEANSAS. Regina Pats (Estija) pristato filmą
Ir tada atėjo ji (И тогда пришла она /VeAz Hi Hegiaa). Izraelis, 2017.
Trukmė 1.44 h. Romantinė komedija
Filmas rodomas salėje CHADERA
______________________________________________________________
PASKAITA. Rabinas Aleksandr Duchovnyj (Ukraina)
Košerinis seksas (1 ir 2 dalys)
Paskaita vyks salėje HAIFA
______________________________________________________________
PASKAITA. Saša Galicky ir Tania Citkin (Izraelis)
Meistriškumo pamoka „suaugusiems vaikams“: „Kaip bendrauti su senstančiais
tėvais ir neišeiti iš proto patiems? 10 paprastų taisyklių“.
Paskaita vyks salėje TEL AVIV

ŠEŠTADIENIS, KOVO 16 D.
07.30 – 11.30 Baseinas, pirtys.
08.00 – 10.30 Pusryčiai restorane.

[RESTORANAS]

10.00 – 11.30 EKSKURSIJA su Marku Psoniku.
[Norinčiųjų lauksime viešbučio registratūroje]
Druskininkai - vieta, kur trykšta mineralinių druskų turinčios versmės ar kurortinių
miestų įkūrimo pradžia Lietuvoje. Pasivaikščiokime po Druskininkus!
10.00

KINO SEANSAS su Regina Pats (Estija)
Filmas FOKSTROTAS (Фокстрот /Foxtrot). Izraelis, 2017. Drama
Filmas rodomas salėje CHADERA
PASKAITA. Rabinas Aleksandr Duchovnyj (Александр Духовный)
Šabatas: iš kur ir kur? Žvilgsnis iš vidaus.

Paskaita vyks salėje HAIFA
___________________________________________________________________
PASKAITA. Lara Lempertienė (Lietuva)
[JAFA]
2 d. Paskaita – žaidimas: Viskas, ką jūs žinojote apie litvakus, todėl ir neklausėte (O
be reikalo! ). 1 dalis. Jūsų atsakymas Didžiajam Gaonui.
Paskaita vyks salėje JAFA
___________________________________________________________________
11.40 – 12.50 PASKAITA. Olga Kapustina (Lietuva)
[JAFA]
Kaip savo hobį paversti verslu.
Paskaita vyks salėje JAFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Prof. Eugenijus Skerstonas (Lietuva)
[HAIFA]
Aukštoji Paryžiaus mada: meno istorija ir verslas.
Paskaita vyks salėje HAIFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Jekaterina Kacman (Izraelis)
[CHADERA]
Ką turi žinoti tėvai augindami paauglį.
Paskaita vyks salėje CHADERA
11.40 – 13.40 Saša Galicky ir Tania Citkin (Izraelis)
[TEL AVIV]
Pristato projektą „Vangogai“. Meistriškumo pamoka kuriant graviūras ant vaško.
Pamoka pagal išankstinį užrašymą. Pamokoje dalyvauja ne daugiau 12 asm.
Mokymai vyks salėje TEL AVIV
13.00 – 14.00 PASKAITA. Robertas Pranevičius (Lietuva)
[JAFA]
Kodėl svarbu ne būti izolinijoje.
Kai kurie gyvenimo pavyzdžiai, kodėl svarbu visada palaikyti gyvenimo pulsą ir kokių
darbų galima nuveikti medicinoje.
Paskaita vyks salėje JAFA

____________________________________________________________________
PASKAITA. Ilja Kalmanovskij (Rusija)
[HAIFA]
Paskaita skirta vaikams ir tėveliams.
Paskaita vyks salėje HAIFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Rabinas Aleksandr Duchovnyj (Александр Духовный)
Visa tiesa apie PURIM šventę.
Paskaita vyks salėje CHADERA
____________________________________________________________________

14.00 – 15.30

PIETŪS
[RESTORANAS]
________________________________________________________________________________
16.00 – 17.10 Susitikimas su europarlamentaru Antanu Guoga (Lietuva)
[TEL AVIV]
Mano patirtis ir sėkmės istorija.
Susitikimas vyks salėje TEL AVIV
____________________________________________________________________
PASKAITA. Inga Janovskaja (Latvija)
[HAIFA]
Žydų liaudies medicina.
Kas tai yra ir apskritai ar tokia medicina egzistuoja? Jei taip, kodėl jūs apie tai
negirdėjote? Kaip susiję Valteris Skotas ir močiutės kulinarinė knyga? Istorija.
Teorija. Praktika.
Paskaita vyks salėje HAIFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Jurij Tabak (Rusija)
[CHADERA]
Seksualinis asketizmas judaizme.
Paskaita vyks salėje CHADERA
___________________________________________________________________
17.20 – 19.00 DEGUSTACIJA. Leonid Gelibterman (Rusija)
[BARAS]
Alkoholinių gėrimų istorija. Bendrinė klasifikacija.
Kaip teisingai degustuoti vyną? (Kas svarbu žinoti Purim šventei).
Mokymai vyks bare
____________________________________________________________________
SEMINARAS. Olga Kapustina (Lietuva)
[JAFA]
Meistriškumo pamoka „Gaminame papuošalus naudojant žydiškąją simboliką“
Mokymai vyks salėje JAFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Boruch Gorin (Rusija)
[HAIFA]
Nelaisvas Boševis Zingeris. Apie tai kaip Izaokas Boševis Zingeris nenorėjo išnešti
vidinių rietenų ne žydų tautybės skaitytojui.
Paskaita vyks salėje HAIFA

__________________________________________________________
19.00 – 21.00 ŠVENTINĖ VAKARIENĖ.
[JERUZALĖ]
Uždegantys RAKIJA KLEZMER ORKESTAR bei SARE ROMA ritmai (Lietuva)

Didžiojoje konferencijų salėje JERUZALĖ
____________________________________________________________________
21.30 – 23.00 PASKAITA. Boruch Gorin (Rusija)
[HAIFA]
Žydų mintis ir moksliniai atradimai naujojo amžiaus pradžioje. Mokslo legitimacija
žydų tautoje.
Paskaita vyks salėje HAIFA
____________________________________________________________________
VAKARINIS KINO SEANSAS su Regina Pats (Estija)
[CHADERA]
„Openheimerio strategija“ (Стратегия Оппенгеймера), Izraelis, JAV, 2016
Trileris, drama.
Filmas rodomas salėje CHADERA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Jekaterina Kacman (Izraelis)
[TEL AVIV]
Linksmos istorijos iš seksologo kabineto. Байки из кабинета сексолога.
Paskaita vyks salėje TEL AVIV
___________________________________________________________________
PASKAITA. Lara Lempertienė (Lietuva)
[JAFA]
2 d. Paskaita – žaidimas: Viskas, ką jūs žinojote apie litvakus, todėl ir neklausėte (O
be reikalo! ). 2 dalis. „Vietiniai“ „atvykėliai“ ir kiti gyventojai – kas mes?
Paskaita vyks salėje JAFA

SEKMADIENIS, KOVO 17 D.
07.30 – 11.00 Baseinas, pirtys
07.30 – 10.00 Pusryčiai.

[RESORANAS]

10.10 – 11.20 PASKAITA. Boruch Gorin (Rusija)
[HAIFA]
Būti gražiam negražu. Vyro ir moters grožis Talmude.
Paskaita vyks salėje HAIFA
___________________________________________________________________
KINO SEANSAS su Regina Pats (Estija)
[CHADERA]
„Nepaklusnumas“ (Неповиновение /Disobedience). Airija, Didžioji Britanija, JAV,
2017. Drama, melodrama
Filmas rodomas salėje CHADERA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Jurij Tabak (Rusija)
[JAFA]
Mesijo pranašystės ir apskaičiavimai.
Paskaita vyks salėje JAFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Inga Janovskaja (Latvija)
[TEL AVIV]
Cigunas (energetinė mankšta) – darbo su energetika teorija ir praktika. Ir prie ko čia
žydai?
Ciguno pratimai didina atsparumą ligoms, palengvina įvairias būkles, padeda įveikti
stresą, suteikia jėgų, energijos, žvalumo, darbingumo, gerą nuotaiką ir puikią
savijautą. Jie taip pat vysto žmogaus kūrybinį, dvasinį potencialą, intelektą, lavina

vidinę energiją, gerina gyvenimo kokybę, sulėtina organizmo senėjimo procesus ir
ilgina gyvenimo trukmę.
Paskaita vyks salėje TEL AVIV
____________________________________________________________________
11.40 – 12.50 PASKAITA. Markas Psonikas (Lietuva)
[HAIFA]
Šalies, kurioje gyvename istorija per valandą! Per valandą? Na kaip ir taip... Ateikite,
ir įsitikinsite patys!
Paskaita vyks salėje HAIFA
____________________________________________________________________
PASKAITA. Vytenis Pauliukaitis (Lietuva)
[ТЕL AVIV]
Renkuosi gyvenimo būdą. Įsipareigojimas ar saviraiška? Nesenstanti siela.
Dokumentinis filmas „Amžinai stilingos“
Paskaita vyks salėje TEL AVIV
____________________________________________________________________
PASKAITA. Marija Silickaja- Šmatavičienė (Lietuva)
[JAFA]
Mano gyvenimo istorija arba kaip mergaitė iš mažo miestelio papuola į televiziją.
Marija papasakos savo sėkmės istoriją ir pristatys projektą, tapusį jos verslu „TATA
PAPER“ - ekologiškas produktas užkariaujantis pasaulį.
Paskaita vyks salėje JAFA
____________________________________________________________________
13.00 – 14.00 PIETŪS.
[RESTORANAS]
IŠVYKIMAS į VILNIŲ.

