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Jiddish Teater i København 1906-56

FO RO R D
I min bog De russiske jøder i København 1882-1943 skrev jeg om det jiddishe teater, som de jødiske indvandrere udviklede efter, de kom til landet,
som en del af et jiddishsproget teater, som også fandtes i de andre lande,
hvortil de russiske jøder emigrerede i årene 1881-1920. Jeg har siden gennemgået kildematerialet om det jiddishe teater i København og har revideret antallet af opførelser, således at historien omfatter 50 år fra 1906
til 1956. Denne bog fortæller historien og bringer en oversigt over de kilder, jeg bygger på. Det gælder ikke mindst de programmer og plakater,
som blev fremstillet til de fleste forestillinger. Bogen består derfor både
af en fortællende del og af en registrant med oplysninger om de enkelte
forestillinger. Det skal tilføjes, at periodiseringen også er ændret.
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Jeg har også registreret teaterstykker i det jødiske miljø i København
på andre sprog. De er registreret med et bogstav foran deres nummer for
det sprog (D: dansk, H: hebraisk, R: russisk, T: tysk), opførelsen benyttede.
De fleste programmer, plakater og andre kilder er på jiddish. Jeg har
transkriberet efter YIVOs system. Ofte kan titlen på stykket imidlertid
også stå på dansk, eller programmet er helt igennem tosproget. I disse
tilfælde gengiver jeg den transkription, kilden har brugt. Jeg har dog forsøgt at bruge én transkription til forfatternavne, så de er lettere at identificere.
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JI D DI S H T EATER
Det er et helt overset kapitel i dansk teaterhistorie, at der blev spillet jiddish teater i København fra 1906 til 1956.1 Det var de russiske jøder, som
fra 1905 begyndte at komme til byen i lidt større antal, der var initiativtagere, skuespillere og publikum. For at danne mig et indtryk af omfanget
af denne institution har jeg lavet et register over alle de forestillinger, der
findes oplysninger om.2 I dette register er der 267 forestillinger. Det er
mere end 5 forestillinger i gennemsnit pr. år for disse 50 år. Det er uden
tvivl helt enestående i dansk teaterhistorie, at en minoritet gennem teater
over så mange år søger at fastholde sin kulturelle identitet. Hvad mere
er: det er i vid udstrækning et træk som går igen ved de russisk-jødiske
immigrant-grupper rundt om i verden, at netop teatret kom til at spille
denne strategiske rolle.3
Denne rolle for teatret udsprang ikke af traditionen. I den jødiske tradition findes godt nok Ester-spillene til purim.4 Blandt de tyske jødiske
oplysningsfolk, maskilim som de kaldtes, blev der også spillet teater. En
dansk jøde, Isaak Euchel (1756-1804), skrev således, mens han boede i
Berlin, i 1793 stykket Reb Henoch, oder: Woß tut me damit, et rationalistisk stykke på vestjiddish (jüdischdeutsch), som mere end Ester-spillene
peger frem mod det moderne jiddishe teater.5 Men det moderne jiddishe
teater opstod først sent i 1800-tallet i et meget fortættet forløb, som vidner
om den komprimerede sociale betydning, der ligger i netop det jiddishe
teater.
Første jiddishe teaterforestilling fandt sted i Jassy i Rumænien i 1876,
da Abraham Goldfaden (1840-1908) slog sig sammen med Israel Gradner. Goldfaden var kendt som sang-forfatter og -komponist, og Gradner
var en såkaldt broder zinger. Broder zingers var en lokal underholdnings-
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Abraham Goldfaden (1840-1908)
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form fra Brody i Polen, som bestod i komiske optrin og sange. Broder
zingers optrådte tit til bryllupper. Goldfadens fortjeneste var at forene
denne underholdningsform med teatrets muligheder for at fortælle en historie. Det blev en sukces, og Goldfaden udvidede sin trup og satte flere
stykker op, som man blev ved med at spille på den jiddishe scene.
Denne nye kulturelle form blev født ind i den tidlige periode af den jødiske exodus fra Østeuropa, og allerede i 1882 fandt den første jiddishe
teaterforestilling sted i New York. New York blev meget hurtigt centrum
for det jiddishe teater. Da masseimmigrationen var toppet i USA 50 år
senere, var der elleve jiddishe teatre i New York, fire i Chicago og tre i
Philadelphia. Når det udviklede sig så hurtigt og som et immigrantforhold, skyldes det også, at den antijødiske bølge, som skyllede over Rusland efter mordet på Aleksandr 2. i 1881, i 1883 førte til et forbud mod
jiddish teater i Rusland. Det første center var imidlertid ikke New York,
men London. Det var i London, den nye teaterform fik sit vestlige snit.
Det blev ikke mindst Jacob Gordin (1853-1909) som blev det tidlige jiddishe teaters forfatter nr. et. Han omskrev en lang række klassikere til jødiske forhold, og hans stykker blev også i København de mest spillede.
Men gennem kontakten til det moderne, realistiske teater (Strindberg,
Ibsen) formidlede Gordin ikke mindst forbindelsen frem mod det jiddishe
avantgardeteater, som opstod i 20erne.6
Det jiddishe teater opstod samtidig og parallelt med den jiddishe presse
og det jiddishe litterære sprog. I en fortættet periode fra 1860-1890 udvikledes i Østeuropa kimformerne til en jødisk modernitet. Teatret, pressen og skønlitteraturen var ikke-traditionelle former for jødisk
offentlighed, som brød med religionens dominans, og som i et vist omfang anviste ikke-patriarkalske veje bl.a. ved at udvide det rum, som var
kvinders. Det nye offentlige rum og frem for alt det sprog, som benyttedes
nemlig jiddish, gjorde disse modernitets-kimformer til sårbare angrebs-
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steder for den tsaristiske undertrykkelse. Af præcis denne grund og fordi
den store exodus fandt sted samtidig, blev den jødiske modernitet udfoldet i Vesteuropa og USA. Efter Litauen og Polen var blevet udskilt af
det russiske rige efter revolutionen, udvikledes den også her, mens den i
Sovjet (og Ukraine som blev en del af Sovjet) blev underkastet en ligeså
indgribende kontrol som under tsaren.

PERIODISERING
Det er klart, at det jiddishe teater i København på grund af publikums
størrelse adskilte sig fra det i New York eller Warszawa. Det skal også
understreges, at det skiftede karakter i løbet af de 45 år som følge af integration, intern udvikling og påvirkning fra det jiddishe teater udenfor
Danmark. Vi kan inddele historien i 4 perioder: 1906-21, 1921-27, 192739 og 1939-56.
Den første periode, 1906-21 er den centrale periode for jiddishkulturen
i København. Det er i en del af denne periode (dvs. 1911-21), der findes
jiddishe aviser. Det er i denne periode, der er en lille gruppe af halvprofessionelle skuespillere i København. Det drejer sig om ægteparret Morris
og Glike Bilavski, som er her fra 1908-1921 og om Adolf Timianov, som
er her fra 1909-15, samt i kortere perioder fru Timianov og hr. Rothstein.
Ikke mindst perioden, hvor Adolf Timianov dominerede scenen, er en
frugtbar periode. I 1912 var der 12 forestillinger, i 1913 9, i 1914 12 og i
1915 15. Efter Timianov emigrerede til New York faldt antallet af forestillinger til omkring 4 om året 1916-19, mens der 1920-21 kom en opblomstring med henholdsvis 7 og 137 forestillinger. Samlet ser antallet af
opførelser således ud for perioden 1907-21; først antallet af stykker, derefter antallet af forestillinger:
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Stykker
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
I alt

2?
2
6
4
7
3
12
9
12
15
8
9
6
4
10
6
115

Forestillinger
2?
2
6
3
6
3
12
9
12
15
7
4
3
3
7
6
100

Som vi siden skal se, så blev årene i midten af trediverne imidlertid den
periode med de fleste opførelser. Igen var det tilrejsende skuespillere, der
var den drivende kraft.

T E AT E R

OG STYKKER

I begyndelsen var Østerbros Teater, Ryesgade 106, rammen om de fleste
jiddishe teaterforestillinger. Også Harmonien, Nørrevold 23 blev brugt,
men Østerbros Teater var afgjort centrum indtil 1916. Fra 1904-16 ejedes
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ejendommen Ryesgade 106 af afholdslogen ’Den Nordiske Good Templar Orden’, som bl.a. indrettede en teatersal, som blev til Østerbros Teater. Så vidt vides var der ikke andre teaterselskaber, der brugte salen end
de jiddishe.8 “Salen var virkelig stor og meget smuk, husker jeg tydeligt.
På hver side af scenen var der anbragt en kæmpemæssig løve. Forgyldt,
rejst på to ben, det så meget flot ud. Rundt om i salen var der røde plydssofaer, og der løb et galleri hele vejen rundt i salen.”9 Efter 1916 var det
bl.a. Casinos lille sal i Amaliegade, Haveselskabets Selskabslokale, Haveselskabsvej 3 og en tid lang Afholdslokalet, Rantzausgade 58. I 30erne
var det ofte Palælokalerne, Klerkegade 2, men også mindre lokaler, som
det Jødisk Arbejderkultur Forening havde i Guldbergsgade.
Formatet på en teateraften var i de første mange år sådan, at først opførtes et teaterstykke, hvorefter der var bal til fx kl. 2. I begyndelsen var
gennemsnitsalderen på immigrant-befolkningen ret lav, og ballet bagefter
vidner om, at man slog to fluer med et smæk: man skulle underholdes på
sit eget sprog og træffe nye mennesker (herunder af det modsatte køn).
Med tiden skiltes ballet ud fra forestillingen. Men teaterforestillingen
kunne (ikke mindst som enaktere) indgå i større arrangementer sammen
med fx musik og sang eller i 30erne brydeopvisninger.
Ser vi på de stykker, der blev opført, så var repertoiret i høj grad jiddish
i den forstand, at jiddish teaters grand old mand, Jacob Gordin, tegner
sig som forfatter til 50 af stykkerne, mens dramatiseringer af Sholem
Aleykhems historier udgør 22. Herefter kommer Schalom Asch med 14
og J.L. Peretz og Peretz Hirschbein hver med 11, Mark Arnstein 8 og
Avrom Reyzen 6. Det betyder ikke, at der ikke også var oversættelser til
jiddish blandt opførelserne. En del af Gordins stykker var ’oversættelseslån’ som Den jødiske kong Lear (Der yidisher kenig Lir) efter Shakespeare
eller Kreutzer sonaten (Kreytser sonate) efter Tolstoj. Men også egentlige
oversættelser som Strindbergs Faderen (Der foter), der opførtes 4 gange,
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og Ibsens Et dukkehjem (Pupenhoys) var på programmet. Der er også enkelte eksempler på stykker, der blev skrevet direkte til den københavnske
scene af herboende forfattere. Den jiddishe scene var altså ikke en scene,
der lignede én af de andre danske scener (det traditionelle teater, det moderne teater eller underholdningsteatret), det er i høj grad et selvforsynende teater. Der er selvfølgelig udveksling mellem det jødiske og det
ikke-jødiske teater i den forstand, at fx modernismen også kommer ind i
det jiddishe teater, ikke mindst via den polske modernisme i mellemkrigstiden. En væsentlig modsætning internt i det jiddishe teater går mellem
’bavuster literarisher teater’ og ’shund’, eller mellem ’seriøst teater’ og ’underholdning slet og ret’. Shund svarer til det engelske udtryk ’trash’ og er
især knyttet til den amerikanske, jiddishe scene. Herfra bredte fx operetten sig, også til København, men også de lette lystspil. I trediverne kom
der nye impulser med de forskellige gæsteoptrædener, såsom det hebraiske
’Habimah’ fra Moskva eller repræsentanter fra gruppen ’Di vilners’, som
oprindelig kom fra Vilna, men siden flyttede til Berlin. Sådanne former
som talekor, didaktisk proletarisk teater og den revyprægede ’levende avis’
kom hertil med det kommunistiske teater fra Tyskland, Polen og Sovjet.
Når det drejer sig om udførelsen ved vi utrolig lidt. Det skyldes paradoksalt nok, at der var tale om et minoritetsteater, som ikke var tilgængeligt for udenforstående. Ikke blot kom der ingen ikke-jøder, også de
danske jøder så ikke jiddish teater. Vi har næsten kun udsagn fra miljøet
selv i form af anmeldelser og kommentarer. Nogle af disse kommentarer
er sig tydeligt bevidst at kende til normer for teater også udenfor det jiddishe teater. Der er en hel række eksempler på kritik, som enten retter sig
mod udførelsen for at være for amatøragtig eller for unuanceret eller som
kritiserer publikums teaterkultur for at være plump og uciviliseret. Selvom
man næppe kan drage den konklusion, at der var tale om storslået teater
af internationalt format, er der afgjort et skridt til som Bent Blüdnikow,
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der stempler Timianov og Bilavski som ’frikadeller’.10 Der er ganske enkelt ikke kildemateriale, som sætter os i stand til at fælde en sådan dom.
For Timianov kunne man sige nærmest tværtom. Han var faktisk én
af dem, der havde erfaring. Han var født 1886 i Polen og kom 18 år gammel på en tysk operaskole. Efter nogle år begyndte han at rejse rundt med
en jødisk teatertrup, enten ’Kaminska-truppen’ eller ’Sierotski og Vaysman’. Han spillede i København i 1909 under navnet Timjanka og rejste
derefter til London, hvor han spillede på ’Yidishe folks teater’, hvor den
kendte skuespiller Jacob Adler var direktør. I 1912 kom han tilbage til
København og hed nu Tamianov. Senere blev navnet til Timianov, det
navn han blev kendt under i Amerika, da han emigrerede dertil i 1915.
Først var han i Canada, knyttet til grupper i Toronto og Montreal, senere
i USA. Han optrådte ofte i sommersæsonen i Europa. I 1927 kom han på
gæsteoptræden i København, hvor han fejrede sit 25-års jubilæum. Han
må altså have debuteret i 1902. Også i 1931 var han her på en kort visit.11
Hvad angår Morris Bilavski, blev han født 1881 i Kutne i Polen. Han
spillede allerede skuespil, mens han gik i kheyder, den jødiske, religiøse
grundskole. Som 16-årig kom han med noget familje til London, hvor
han blev medlem af Samuel Goldenburgs dramatiske klub. Han begyndte
at spille jiddish teater og optrådte bl.a. i Paris. I 1907 tog han tilbage til
Polen og optrådte. Her mødte han Glike Degensheyn (født 1891 i
Zhikhlin), og de forelskede sig i hinanden. Da han var bundist, måtte de
flygte og besluttede at tage til København, hvor de efter et stykke tid blev
gift. De tog begge en dramatisk uddannelse i Danmark; Morris Bilavski
læste således med Holger Rose, og de begyndte begge at spille teater både
på jiddish og på dansk. Morris Bilavski optrådte på Dagmar teatret og
Glike Bilavski på Casino. Hun var også en del brugt af Nordisk Film.12
I 1921 emigrerede de til Amerika. Især Morris Bilavski var meget aktiv,
både i New York, i provinsen og i Canada. 1925-28 spillede han og var
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stage-manager på Irving Place Theatre og 1929-30 på Zats’ folks-teater.13
Fra deres tid i København stammer denne beskrivelse fra Jødisk Samfund:
“Det store Publikum, der Aften efter Aften fylder Teatrene aner ikke, at
der her i vor kære Hovedstad eksisterer den store Komedie, det uskolede
Talent, det blodrøde, hjertevarmeste Naturel.
Det er Herr og Fru Bielawski. Det desværre uskolede Talent bor ude paa
Islands Brygge og ernærer sig til daglig Brug ved Mellemhandel med Cigarer
og Cigaretter – – Dilettanter altså, vil Læserne altsaa udbryde; nej, netop
ikke, derimod Skuespillere uden Engagement, men ikke uden Publikum.”

Det oplyses også, at “For Tiden er Hr og Fru Bielawski fast engageret
ved Dania Biofilm. Herr Bielawski optrådte i en rolle på Dagmarteatret
i Narredans.”14

DE

FØRSTE FORESTILLINGER

Første forestilling fandt formentlig sted i begyndelsen af 1906. Berlingske
Tidende skrev i forbindelse med den første offentlige jiddishe forestilling
i 1907: “Andre steder [end New York og London], hvor mange russiske
Emigranter er samlede, og hvor man ikke har faste Teatre, gives der lejlighedsvis dramatiske Forestillinger i Jargon [jiddish] af Dilettant-Selskaber. Dette har ogsaa været Tilfældet hos os, hvor for halvandet Aarstid
siden en tilfældig samlet trup her i Kjøbenhavn gav en eller to private Forestillinger.”15
Den første offentlige forestilling løb af stablen den 10. november 1907.
Et par dage før forestillingen blev lægen Louis Frænkel interviewet i Politiken. Han var den, som havde fået tilladelsen til opførelsen af stykket.16
Han fortalte:
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“I Londons, Amsterdams og Varshavs Jødekvarterer finder Teaterforestillinger i den ejendommelige Jiddisch-Dialekt hyppigt Sted, hvorimod det
vistnok er første Gang, at en saadan Komedie opføres offentlig i Danmark.
De medvirkende Skuespillere er alle Haandværkere, mest Vævere og
Skræddersvende, der har faaet Idéen til Opførelsen paa deres aftenlige
Sammenkomster her i Toynbee-Hallen; de har selv besørget alt Forestillingen vedrørende; ja, de har endog ingen fremmed Hjælp haft til Indstuderingen, hvorimod jeg har bistaaet dem lidt med Leje af Lokale og Ansøgning om Polititilladelse.”17

Til forestillingen blev der fremstillet et hektograferet program med tekst
på såvel dansk som jiddish, den danske var maskinskrevet, den jiddishe
håndskrevet. Man havde endnu ikke trykkerier i København, som kunne
trykke jiddishe tekster. Stykket hed Herzele mejuchos oder Jekel ba’l agolah. (Den fine Herz og Jacob Kusk) og var skrevet af Moses Richter. Instruktionen var af Hr. Podiewski, og der medvirkede 9 personer. Af disse
var mændene angivet med efternavn, mens de kvindelige var angivet med
et ’Frk.’ og et stort bogstav. Årsagen til denne forskel er uklar og ophørte
hurtigt. Forestillingen blev opført i Prins Wilhelms Palæ på Skt. Annæ
Plads, og der var en voldsom søgning. Ifølge Jødisk Tidsskrift var alle billetter “revet bort ved Forsalget, og Lørdag Aften var alt udsolgt”.18
Selvom danske tilskuere ikke forstod sproget, blev forestillingen alligevel
omtalt i flere aviser. Politiken skrev:
“Kuriøsere Forestilling vil man vanskelig komme til at opleve i Kjøbenhavn. Publikum, Skuespillere, de fremmede Tungemaal, der taltes saavel
paa Scenen som i Salen, alt virkede saa fremmedartet, at man kunde tro sig
hensat til en By i Galicien eller Polen eller de halvasiatiske Grænsedistrikter, hvorfra Franzos har hentet Stof til sine jødiske Fortællinger. Naturlig-

Jiddish Teater i København 1906-56

vis maatte man nøjes med væsentlig pantomimiske Indtryk. Det Blandingssprog, Stykket er skrevet i, umuliggjorde selvfølgelig enhver intimere
Forstaaelse.”

Den Franzos, der omtales, er den østrigske forfatter Karl Emil Franzos.19
Dagbladet Dannebrog havde en længere redegørelse for handlingen og
opfordrede skuespillerne til næste gang at lave et kort indholdsreferat.
“Thi vel er Stykket i sin Fremmedartethed ganske interessant, men at opfordre mine Læsere til at kaste sig over Studiet af “Jeddish” for at forstaa”
stykket ville han dog ikke. Ekstrabladet skrev:
“Det kan uden Overdrivelse siges, at det er den mærkeligste Komedie, der
længe er set herhjemme. Men det maa tilføjes, at denne Forestilling, som
udførtes af jævne Haandværkere og spilledes paa en latterligt lille Scene
med umulige Dekorationer, ingenlunde virkede ilde. […] De russiske Dilettanter bør gentage Forsøget. De bør ikke standse ved dette første Skridt.
Det kunde være interessant at se endnu en Prøve paa, hvad de kan præstere. Navnlig naar de næste Gang sørger for en bedre Luft i Salen, end der
var denne Gang.”20

Opførelsen var en sådan sukces, at den måtte gentages den 8. december
samme sted.
Allerede i februar gik det løs igen. Jødisk Tidsskrift skrev: “For at lette
Publikum Forstaaelsen af Stykket vil der paa Programmet være trykt en
Redegørelse for Handlingen i hver Akt.” Man havde læst anmeldelsen i
Dannebrog, og til denne forestilling fik man trykt et program, en praksis
man fulgte siden hen. Her var der givet et tættrykt handlingsreferat på
dansk. I det hele taget var programmet trykt på dansk, og vidste man
ikke bedre, ville man tro at stykket var på dansk. Programmet kostede
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10 øre, mens en billet kostede fra 50 øre til 2 kr. Stykket der blev sat op
var Der vilde mentsh af Jacob Gordin, og på dansk blev det kaldt Den
forrykte Søn. I Jødisk Tidsskrift stod der også: “Forestillingen er sat i
scene af den jødiske Skuespiller Belawsky fra London, og han udfører
selv Titelrollen.”21 Politiken skrev om forestillingen:
“Den jødiske Forestilling i Aftes havde fyldt Wittmacks Lokale med et meget interesseret Publikum, der hovedsagelig bestod af russiske Emigranter,
og saaledes besad Forudsætningerne for at forstaa det mærkværdige Sprog,
i hvilket den spændende Handling oprulledes. Hovedrollen udførtes af en
indkaldt dramatisk Kraft, en londonsk Skræddersvend, der spillede den
rige Korn-Købmands aandssvage Søn; det var ham, der hævnede hele Familien paa den onde og utro Stedmoder, som den aldrende Fader havde
været svag nok til at gifte sig med, og til sidst borede den straffende Dolk i
hendes Hjerte.”22

Ifølge Jødisk Tidsskrift havde man solgt næsten 500 billetter, og Louis
Frænkel syntes, at selvom stykket ikke bød på noget særligt indholdsmæssigt, “interesserede det dog ved det flinke Spil, og man havde foruden de
fra tidligere Forestillinger kendte Kræfter Lejlighed til at bemærke Hr.
Belawski og Frk. Degenschein som intelligente Fortolkere af denne specielle Kunst.”23 Mærker man her et lille ekko af kultursammenstødet? Den
danske, højtuddannede jøde syntes nok at underholdningen var lidt rå.
Men set med indvandrernes øjne var der tale om en soleklar sukces. De
havde lavet to forestillinger og havde til begge forestillinger trukket næsten
hele miljøet af huse. De havde fået et tiltrængt tilskud, da Morris Bilavski
og Glike Degenschein var kommet med fra stykke nummer to. Og frem
for alt: de havde etableret deres egen kultur i det fremmede på deres eget
sprog, selvom danskerne syntes det alt sammen var meget fremmedartet.
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Ved opførelse af David Pinskis Familien Zwi i april 1908 skrev Mosaisk
Samfund bl.a.: “Koloniens Medlemmer, der udgjorde den væsentligste
Del af Publikum var meget tilfredse, men hvis man ønsker at se et større
Publikum udenfor Kolonien, maa Programmet bringe langt mere detaillerede Oplysninger, og Forestillingen maa helst afkortes noget.”24 Her
hører vi igen en stemme, som kan identificeres som ’dansk jødisk’. Den
havde det svært ved at være sat udenfor, og set med indvandrernes øjne
var det dem selv, de havde fokus på og ikke tilskuere, som ikke forstod
jiddish. Derfor begyndte man også, da det blev muligt fra 1911, at trykke
programmerne på jiddish. I begyndelsen både på dansk og jiddish, men
efterhånden fortrinsvis på jiddish, ligesom det udførlige referat fra de første programmer afkortedes og til sidst forsvandt.
Den 15. november 1908 opførtes i Prins Wilhelms Palæ Dora eller Milionæren som Tigger. Vi kender til opførelsen fra Politikens omtale. Heri
karakteriseredes publikum således:
“Det vilde være haabløst at skildre Gangen i det mærkelige Stykke. Det
er nok at sige, at det vakte Jubel hos et taknemmeligt Publikum af russiske Emigranter, paa hvem det tydeligt mærkedes, at de ikke er forvænte med festlige Glæder. Et vist aktuelt Sving fik den gamle Folkekomedie straks paatrykt, idet et Par af Tilskuerne, da Skurken i Stykket allerede i første Akt trak Revolveren frem, udbrød i et gemytligt:
“Ballotti!”, der øjeblikkelig fik Latteren til at runge og gjorde det umuligt for Skurken Resten af Aftenen at blive taget alvorlig.”25
Ballotti (el. Bullotti) var dæknavnet for en russer, som netop en uge i forvejen var blevet arresteret for mordet på en proprietær på Højbjerggård
i Nordsjælland. Aviserne var fulde af historierne om afhøringerne af ham
og hans bande i dagene omkring teaterforestillingen.
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I slutningen af 1909 dukkede Timianov op i København under navnet
Timjanka. Den 19. december var han instruktør på Gordins Di shkhite
[slagtningen] sammen med Jødisk Dramatisk Forening “Progres”. Ifølge
programmet ville han efter stykket “forestille “den Forrykte paa Hospitalet” af Gogol oversat af Dranoff ”. Bagefter var der bal. Et stykke tid
ser det ud til, at der var et konkurrenceforhold mellem Timianov og Bilavski, men fra 1912 begyndte de at optræde sammen, endda med fotos
af dem begge på programmet. Ida Weisdorf, som var et barn, da Timianov kom hertil, fortalte i begyndelsen af 1980erne om ham: “Han var
utrolig dygtig til at iscenesætte, og selvom han skældte dem bælgen fuld
og sagde, at de ikke duede til noget og ville ødelægge det hele for ham, så
elskede de ham endnu mere og gjorde sig mægtig umage. For at gøre det
så godt som muligt.”26
Der er eksempler på kritik af fx det snævre miljø omkring de tre professionelle skuespillere, men også det modsatte. Som fx når de under verdenskrigen indvandrede jøder bliver belært i Vokhen blat:
“For at også ikke-københavnere skal forstå det rigtigt, må man gøre opmærksom på, at det jiddishe teater i København spiller en gang for hver tre
eller fire uger, og bortset fra tre professionelle skuespillere er de andre optrædende dilettanter. Selv de professionelle kan ikke leve af deres små
gager. Man må derfor behandle dem moderligt og ikke så hårdt som på
andre jiddishe scener.”27

DEN

J I D D I S H E T E AT E R KU LT U R

Et særligt forhold var publikums opførsel under forestillingen. Det kom
der en del klager over. En mere udførlig kritik kom fra A.K., Abram Krotoschinsky:
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“Når man ser på jiddishe teateropførelser, må man indse, at vi har meget
lidt æstetisk sans, og at den danske presse har ret: vi opfører os asiatisk.28
Man hører at vores opførelser er usympatiske. Behøver en jiddish teater-forestilling at være en slags kro? Nej! det gør den ikke! […] Har man hos
andre folk set, at man tager små børn på 1 år med i teatret? Ikke alene forstyrrer de forestillingen, men efterhånden som de udmattede falder i søvn,
ligner det en ventesal om natten. På galleriet giver en mor sit barn mælk.
En gang fortabte hun sig i scenen, og det regnede ned med mælk, og det
endte i tummel. Ved siden af hende sidder en familie, som indtager et helt
shabes-måltid. Med en gevaldig appetit, som giver lyd fra sig […] Nedenunder tager en ung mand støvlerne af, fordi de er for snævre og stiller dem fra
sig. […] Et stykke tid kriges to om en plads. Børn leger og jager hinanden.
En ung mand er træt af at sidde og lægger benene op på en stol, som tjener
ham som fodskammel [...].
I pausen bliver der solgt aviser og samlet penge ind, uddelt opråb, man
grupperer sig, og salen ligner nu en polsk rigsdag.”

Han forslår: 1) At man begynder til tiden, og ikke som nu to timer senere.
2) At det skal være strengt forbudt at tage børn under fem år med. 3) I
salen skal der være fire ansvarlige mennesker til at opretholde orden, og
er der nogen, der forstyrrer, må de forlade salen. Han henviser til, at ved
koncerter hersker der bedre orden, men måske skyldes det, at dér kommer
der et andet publikum.29
Noget kunne tyde på, at disse forhold måske ikke alle ændrede sig. I
en anmeldelse af 50 års festen for digteren Halpern Leivick (1888-1962)
i 1939 skrev Krotoschinsky til slut:
“Kan vi ikke i Fremtiden blive fri for det evige Rend op og ned ad Salens
Midtergang, medens der er Optræden paa Scenen? Eller at stille sig op
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foran Scenen hele Aftenen som en “Cæsar”? – vise sit Skyggebillede bag
Fortæppet eller Søgen og Raaben efter en Optrædende gennem hele Salen-?
Alt dette bidrager kun til, at man bringer hele Aftenens Milieu ned paa
et Niveau, der totalt ødelægger Helhedsbilledet..”30

Tonen i anmeldelserne var tit ret kritisk. S.B., som er Samuel Beilin, anmeldte et stykke, som var annonceret som “den sensationelle komiske
operette, som har haft stor sukces i Amerika og Warszawa, Zayn vaybs
man [Hans kones mand], med sang og dans” således:
“Alt var som det plejede. Vi var i vores bedste shabestøj, og lokalet var
fuldt af cigaretrøg, og alligevel var det anderledes. Både publikum og skuespillere var tilfredse. Publikum sang med med begejstring. En sand amerikaner-sukces. Det er synd at så gode kræfter spildes på et sådant sensationsstykke.”31

Et andet forhold berøres også i flere anmeldelser, som her i en dansk anmeldelse af hr. og fru Bilawski den 29. oktober 1916 i Casino med Shma
Yisroel [Hør Israel] af Dimov og Mazl tov [Tillykke] af Sholem Aleykhem:
“De fremmedartede Skuespil virkede meget ejendommelig paa en Dansker,
især gjorde Fru Bilawski ved sin voldsomme – men i dette Tilfælde naturlige – Ageren et stærkt Indtryk. Af de øvrige Rollehavende fortjener især
Souffløren Ros for sin distinkte Oplæsning. Han kunne høres til den fjærneste Plads i Salen.”32

Suffløren var tit vigtig, og skulle nogle gange tale meget højt, fordi der
var så megen larm fra publikum.

13

Mange forestillinger var benefice-forestillinger, hvor overskuddet gik
til de nødlidende i Polen, til Læsesalen eller andre gode formål. I marts
1915 opførtes “den populæreste operette i Warszawa og New York Di lustige amerikanerin [Den lystige amerikanerinde] til benefice for Timianov.
S.B. anmeldte og syntes, det var en god aften, men samtidig tav han bevidst om indholdet og sluttede: “Videre frem en smule mere respekt.” Og
tænkte måske både på Timianov og på teatret.33 I en anmeldelse af Gordins stykke Di neshume khapers [Sjælefangerne] skrev han, at det var godt
at havde gode dekorationer. “Det kunne alt sammen være i orden, hvis
publikum ikke havde hysset og brummet.”34
Indsamlet penge blev der i større stil. Den såkaldte frivillig-gruppe,
som samlede ind til de jøder i Østeuropa, som led under krigen, meddelte
fx, at forestillingen den 27. november 1915 havde givet 744,31 kr. i netto
overskud, mens forestillingen den 18. december havde givet 380,01 kr. og
forestillingen den 15. januar 1916 243,66 kr.35 Den 20. oktober 1917 blev
der spillet 600 kr. ind.36
Alle forestillinger var på jiddish. Men ikke alle indvandrerne var jiddishister. I det zionistiske Yidishe folksshtime kunne man læse: “Den 5.
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december1915 så det jødiske publikum i København for første gang en
hebraisk forestilling. Det tjener Hoivri hazoir til ære, at de ikke havde
skyet nogen møje for at vise det hebraiske sprogs naturlighed og levedygtighed for den jødiske offentlighed.”37 Forestillingen var en enlig ideologisk demonstration, som ikke blev gentaget før langt senere.
Teaterforestillingerne var i de fleste tilfælde organiseret gennem en af
de jødiske teaterforeninger, kun undtagelsesvis organiserede skuespillerne
selv forestillinger. I den første periode var der tre foreninger som dominerede: Yidisher dramatisher diletanten ferayn, Yidisher dramatisher ferayn “Progres” og Dramatisher ferayn “Kultur”. I anden periode var det
især Hoivri Hazoirs dramatisher grupe og Yidisher handverker-ferayns
dramatisher grupe, der satte forestillinger op. Begge grupper var vokset
ud af eksisterende foreninger. Mod slutningen af tyverne var det Jødisk
Dramatisk Forening “Progres”, Jødisk Dramatisk Klub og Jødisk Teaterforening. I 30erne var det Jødisk Teaterforening af 1935, Ikors Teatergruppe, Yidisher yugent teater, Yidishe kultur-scene, Zukunft og JAKFs
Teatergruppe. Det var fra disse grupper amatørskuespillerne blev rekrutteret.
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1. PERIODE 1906-21
REGISTRANT
Oplysningerne kommer i denne rækkefølge:
Titel/forfatter/trup/instruktør/teatersal/dato
Første jiddishe forestillinger fandt formentlig sted i begyndelsen af 1906.
Berlingske Tidende skrev i forbindelse med den første offentlige jiddishe
forestilling i 1907: “Andre steder [end New York og London], hvor mange
russiske Emigranter er samlede, og hvor man ikke har faste Teatre, gives
der lejlighedsvis dramatiske Forestillinger i Jargon [jiddish] af DilettantSelskaber. Dette har ogsaa været Tilfældet hos os, hvor for halvandet
Aarstid siden en tilfældig samlet trup her i Kjøbenhavn gav en eller to
private Forestillinger.”38

1. periode 1906-21
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1. Herzele mejuchos oder der jekel bal agolah [Rige Hertz og kusken Jacob] af Moses Richter:
Hebraisk russisk dramatisk Forening/Podiewski/Prins Wilhelms Palæ/10.11 + 8.12.1907

Politiken 11.11.07
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Tilladelse

1. periode 1906-21

Fritagelse for fattigafgift (Louis Frænkels arkiv, RA)
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D1. Muk-Revue 1907.
Mosaisk Ungdoms-Klub/??/??/30.11.1907
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2. Der wilde[r] Mensch, Den forrykte Sønı af Jacob Gordin
Russisk-Jødisk Teater/[Morris] Belavsky/ Wittmacks teatersal, Holmens Kanal/16.2.1908

Jødisk Samfund 16.1.13

1. periode 1906-21

Tilladelse (Louis Frænkels arkiv, RA)

Program s. 1
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Program s. 2-3
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Politiken 17.2.1908
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3. Familien Zwi af David Pinski
Russisk jødisk Forestilling/[Morris] Belawski/ Østerbros Teater/28.3.1908

1. periode 1906-21

21

DET JØDISKE DRAMA “FAMILIEN ZWI”
Forrige Lørdag opførte de tidligere ofte omtalte russisk-jødiske Dilettanter et fireakts Skuespil paa Østerbros Teater.
Forestillingen havde samlet godt om end ikke fuldt Hus, og Overskuddet er gaaet til de herboende Russeres Læsestue i Holmensgade.
Skuespillet, hvis Forfatter er David Pinski, er skrevet efter den sidste
Jødeforfølgelse i Kischinew 1903 og har været forbudt af Autoriteterne
i et Par Aar.
I ”Familien Zwi” viser Pinski den nyere Tids Konflikter indenfor det
jødiske Folk. Hovedpersonen er en gammel højmodig Jøde, der staar
paa den gamle Tros strænge Grund og Ceremoniel, medens de to af
hans tre Sønner repræsenterer den yngre Slægts frisindede Anskuelser.
Den ene af Sønnerne er Socialist, den anden Zionist, den tredje vil, at
Jøderne skal gaa op i den kristne Nation. […]
Mosaisk Samfund 17.4.1908

Tilladelse (Louis Frænkels arkiv)
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4. Kapzensohn und Hungermann eller Den paastaaelige Datter af Abraham Goldfaden
Russisk-Jødisk Theater/Oscar Jakobsohn/??/3.5.1908

1. periode 1906-21
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5. Jødinden af J. Lerner.
Jødisk dramatisk Dilettantforening”/G. Jakobsen og Wolf Lipsitz/Østerbros Teater/13.9.1908

Yudisher dramatisher diletanten farayn in Kopenhagen
Mitglied’s-bukh

24
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6. Dora eller Millionæren som Tigger af Slifferstein
Hebraisk-Russisk damatisk Forening/Jødisk Dramatisk Dilettant Forening/??/
Prins Wilhelms Palæ/15.11.1908
Mosaisk Samfund den 6.11.08 skriver, at det er Jødisk Dramatisk
Dilettant Forening som opfører Dora eller Millionæren som Betler af
Slifferstein. Den 20.11.08, at de medvirkende var Fam. Feltstein, fru
Srebnik, hr. Wolkowitz og W. Lipsitz.

Politiken 16.11.1908

1. periode 1906-21
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7. Chofni og Pinchos eller Jehuda-Stammens Bane af A. Scharkanski
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/M. Belavski/Østerbro teater/20.3.1909

Politiken 21.3.1909
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8. Dwourelle Mejochesses, Den noble Dora af Jacob Gordin
Upartisk jødisk dramatisk Forening/??/Østerbros teater/18.7.1909
Overskuddet gaar til “Russisk Børnehave”.

1. periode 1906-21

27

9. Der wilder Mensch, Det forrykte Menneske af Jacob Gordin.
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/Morris Belawski/Østerbros Teater/8.8.1909.
Overskuddet gaar til “Russisk Læsestue”.
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10. Die Schchite [Slagtningen] af Jacob Gordin og
11. Den forrykte paa Hospitalet af Gogel [Gogol].
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/Timjanka [A. Timianov]/
Østerbros Teater/19.12.1909.

Schchite eller shkhite betyder rituel (kosher) slagtning

1. periode 1906-21
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12. Kreuzer-Sonato af Jacob Gordin
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/Timjanka [A.Timianov]/Harmonien,
Nørrevold 23/5.2.1910
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13. Schan und Madlena af Octave Mirbo [Mirbeau].
Russisk-Jødisk dramatisk Forening/M. Bilawski/Østerbros Teater/2.4.1910.

Overskuddet gaar til Fordel for de russiske politiske Forfulgte.

1. periode 1906-21

31

14. Saffo [Sapfo] af Jacob Gordin.
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/Timjanko [A. Timianov]/
Rømersgade 22/10.4.1910

(Med afsked af Hr Seidel Geller)

32
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15. Der Meturoff [Den vanvittige] af Jacob Gordin.
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/Timjanko [A. Timianov]/
Østerbros Teater/30.4.1910.

1. periode 1906-21
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16. Schma Israel [Hør Israel] af Ossip Dimov og
17a. Den evige Sang af Mark Arnstein.
Jødisk dramatisk Dilletant-Forening/Morris Bilawski/Prins Wilhelms Palæ/ 11.12.1910.

Overskuddet tilfalder Jødisk National Skole, København.
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17b. Uriel Acosta af Carl Gutzkow.
Jødisk dramatisk Dilettantforening/M. Bilawski/??/??.

1. periode 1906-21
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18. Der yudishe goluekh af Jacob Gordin.
Yudisher dramatisher delitanten fareyn/Lubitilis/?? /Østerbros Teater/14.5. og før 21.5.1911.
Der ibershus geht fir der yudisher natsional shule.
I en anmeldelse i Dos vokhen blat 21.5.11 kaldes skuespilgruppen
Lubitilis med skuespillerne:
h’ Feldshtayn, h’ Kerner, h’ Bornshtayn, h’ Degenshayn, h’ Dimant,
froylen Keller, her Tshorni, froylen Yakobsen. Gruppen er indbudt til
at komme til Malmö den 1.6.11 og spille for jøder dér.
Programmet er det først kendte trykt på jiddish i København. Det er
trykt af Josef Lititschevski.
Goluekh er en jøde, som (i strid med jødisk lov)
har barberet sig.
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19. Di repetitsie [Prøven] af A. Reyzen.
Bund’s arbeyter leze-sal fir ale in Kopenhagen/Aftenunderholdning med sang,
musik og drama/??/Rømersgade 22/17.6.[1911].

1. periode 1906-21

37

20. Die Verlobung [Forlovelsen] af Wolf Lipsitz.
Jødisk dramatisk Dilettanforening /M. Bilawski/Østerbros Teater/21.10.1911.

Overskuddet tilfalder veldædige Øjemed

38

Mosaisk Samfund 28.10.11
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21. Kong Achaschvejreiss [Ahasverus] af Jacob Gordin.
Jødisk dramatisk Forening “Progres”/Timjanka [A.Timianov]/
Østerbros Teater/26.3.[1912].

1. periode 1906-21
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22. Motie Meilech der stolier, a lebens bild [Snedkeren Motie Meilekh et livsbillede] af Z. Kornbluth
Jødisk dramatisk Diletantforening/??/ Østerbros Teater/6.4.1912.

I Dos vokhen blat
8.3.1912 skriver truppen: “Der ibershus
geht direkt oyf literatur farn’n yudishen ferayn’s bibliotek.”
Overskuddet går til litteratur til Den jødiske
forenings bibliotek.
Her er der tale om ‘Jødisk Folkeforenings
Læsestue’. I Di yugend
shtime 30.3.1912 skriver en ‘Robert’: “Hvorfor slår grupperne sig
ikke sammen og laver
noget som er bedre?”.
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23. Mirele Efrot [Mirele Efros] af Jakob Gordin.
Yudish-dramatisher ferayn “Progres”/Lipsitz og Salzman/Østerbros Teater/27.4.1912

Dette program findes tilsyneladende kun i YIVOs arkiv i New York og anden side af den danske version har jeg kun fået med hjem i en halv version. Dos vokhen blat skrev den 19.4.1912 at overskuddet ville gå til Bunds Læsesal. Det er også her at det opgives, at stykket spilles på Østerbros Teater, Ryesgade 106,
som imidlertid er svært at skrive på jiddish, hvor det blev: Oysterbrus teater, Riesgade 106.

1. periode 1906-21
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24. Di vayse shklafen.
Der yudisher dramatisher delitanten ferayn/Timianov/??/efter 31.5.1912

Opførelsen af De hvide slaver kendes kun fra denne annonce i Dos
vokhen blat 31.5.12, hvor teksten
lyder: “En gæst!!! Endelig efter en
længere tid har vi vores elskede og
gamle bekendte gæst hr. Tamianov
[Timianov] tilbage. Han kommer
direkte fra Jødisk Folketeater i
London.” Vi kender hverken tid
eller sted.
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25. A mensh zol men zayn [Et menneske skal man være], opera af A. Shur [Anshel Shorr].
Der yudisher dramatisher delitanten ferayn/??/Østerbros Teater/29.6.1912

I annoncen fra Dos vokhen blat 21.6.1912 står: “Shabes den 29. juni kl. halv 9 pr. opføres den bevidste opera Et menneske skal man være.” Ordet ‘opera’ har
man åbenbart anset for så fremmedartet, at der er anført nikudim, dvs. små prikker og streger under det jiddishe ord, fordi ellers ville tegnet t betyde både o
og af og tegnet p både p og f. Det skete meget sjældent i de jiddishe aviser på denne tid.
Den første af en række forestillinger, hvor Morris Bilavski og Adolf Timianov spillede sammen.

1. periode 1906-21
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26. Der vitse kenig oder der shtrasenzinger, Vice Kongen eller Gadesanger
af Zygmund Feinmann.
??/??/??/13.7.1912
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27. Dos yudishe harts, Det Jødiske Hjærte af Joseph Lateiner.
??/??/I Skoven paa Friluftsteater, Bispebjerg, Søborghus Kro/21.7.1912

1. periode 1906-21
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28. Der vilner balebesl, Cantoren fra Wilna af Mark Arnstein.
??/Bilavski/Østerbros Teater/3.8.1912
“Til alle liebhavere af det jiddishe teater”, skrev Dos vokhen blat den
26.7.1912:
“Shabes den 3. August opføres det bevidste litterære drama i fire akter af
Mark Arenshtayn med den talentfulde skuespiller Adolf Tamianov.
Med agtelse Morris Bilavski”

I en annonce i samme nummer blev forestillingen kaldt en “æresaften
for den talentfulde skuespiller Adolf Tamianov.”

Benefice Forestilling til Fordel for den Talentfulde og Folkekære Skuespiller
Adolf Tamianow [Timianov]
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29. Doktorn [Lægen] af Sholem Aleykhem.
Bunds Læsestue for alle i København/S. Feldstein/Østerbros Teater/24.8.1912
Bunds Læsesal afholdt aftenunderholdning med koncert, skuespil,
Lotteri og bal.

1. periode 1906-21
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30. Di neveyle [Det døde dyr] af Peretz Hirschbein.
Bundishe leze-sal far alle in Kopenhagen/Morris Bilavski/Harmonien/22.9.1912

Stykket blev anmeldt af Dos vokhen
blat den 11.10.1912, hvor det hedder:
“Den 22.9.12 opførtes det bedste literære drama af Peretz Hirschbein
“Di neveyle” iscenesat af hr. Morris
Bilavski. Hr. Bilavski spillede hovedrollen som Mendel og var pragtfuld.
Fru Bilavski spillede Reyzil og var udmærket.”
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31. Shir hashirim [Sangenes sang, Højsangen] af Anshel Shorr.
Tamianov/Østerbros Teater/14.12. og 28.12.1912
Overskuddet går til gmiles-khesed, dvs. godgørenhed.

1. periode 1906-21
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32. Di emes’e kraft [Den sande kraft] af Jacob Gordin
Der dramatisher ferayn “Kultur”/M. Bilavski/Harmonien/13.4>23.4.1913

Oprindelig skulle den nygrundlagte teaterforening
“Kultur” have spillet Gordins Den sande kraft den
23.3.13, men måtte ifølge
Dos vokhen blat den
22.3.1913 udskyde det til
den 13.4.1913, hvorved
Timianovs udgave blev
spillet først, nemlig den
19.4.1913.
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33. Di emes’e kraft [Den sande kraft] af Jacob Gordin
Yudisher dramatisher delitanten ferayn/A. Tamianov/Østerbros Teater/19.4.1913
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34. Moyshe Hayt af Moyshe Richter.
Tamianov/Harmonien/26.4.1913
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35. Pupenhoyz af Henrik Ibsen. Ifølge Yidishe gezelshaft 30.5.1913 ville foreningen “Kultur” sætte Ibsens Et dukkehjem op på Dagmar Teatret. Det vides
ikke om det lykkedes.
36. Kol nidre, oder di shpanishe inkvizitsion [Kol nidre eller den spanske inkvisition], operette.
Yidisher dramatisher delitanten ferayn/A. Timianov/Østerbros Teater/1.6.1913
37. Yidishe gezelshaft skrev den 25.7.13, at Dramatisher delitanten ferayn
havde sat Uriel akosta op den 5.7.13, selv om det havde været opført
tre gange før, og der var mange besøgende.
38. Dos vokhen blat skrev den 15.8.13, at en gruppe jødiske amatører havde
sluttet sig sammen og ville opføre ‘yudishe neshome’ [jødisk sjæl].
Om det henviser til titlen på et skuespil, ved jeg ikke. I samme nummer skrev
man, at Wolf Lipsitz havde skrevet et nyt stykke Khana’le, som
skulle opføres af Dilettantforeningen.
39. Shloymke Sharlatan af Jacob Gordin.
Yudisher dramatisher diletanten-ferayn/Timianov/??/20.9.1913
Stykket blev anmeldt (formentlig af S. Beilin) i Yidishe gezelshaft den 3.10.13:
“Udførelsen var i almindelighed ikke spor dårlig. Især hr. Timianov som
Shloymke Sharlatan var god. Hr. Feldshtayn og frk. Jakobsen og hr. Bukrinski
var forholdsvis ikke dårlige. Frk. Bershtayn var meget svag, mens hr. Goldhamer stedvis var ganske god, men mest svag. Hr.Milshtayn var meget dårlig.
Fru Timianov var for god til sin rolle.”
Den 17.10.13 skrev Yidishe gezelshaft, at der havde været kunst-aften som afsked for hr. Timianov den 4.9.13
Samme sted kan man læse, at Dramatisher ferayn “Kultur” den 24.10.13 har
spillet et stykke af Peretz i Malmø, men ikke hvilket.
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40. Khanah’le oder di gefehrlikhe froy, Den farlige Hustru af Wolf Lipsitz.
Yudisher dramatisher diletanten fareyn/Wolf Lipsitz/Østerbros Teater/25.10.1913

Stykket blev anmeldt i Yidishe gezelshaft
31.10.13: “I den sidste teater-sæson har vi
ikke haft megen mazl [held]. Men i denne
teatersæson har vi shlim-shlim-mazl [slemt
uheld]. Den ene aften værre end den anden.
og den 25. okt. blev “Khanah’le” eller “Di
gefehrlikhe froy” af Wolf Lipsitz spillet.
Ingen jøder, ingen problemer, ingen tidsspørgsmål, ingen billeder fra jødisk liv, og
det skal spilles på vores jødiske scene. Hvor
fattige er vi dog!”
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41. Di yesoyme [Den forældreløse pige] af Jacob Gordin.
Dramatisher ferayn “Kultur”/Bilavskis/??/21.12.1913
Den 21.12.13 spillede Dramatisher ferayn “Kultur”
Gordins stykke Di yesoyme med hr. og fru Bilavski
i hovedrollerne. Hun var dygtigere end anmelderen
havde troet. Det kan man derimod ikke sige om hr.
Bilavski. Han kan ikke spille ung. Frk. Garbash
kan man ikke sige noget dårligt om. Sådan skrev
Yidishe gezelshaft den 2.1.14

42. Dovid’s fidele [Davids violin] af Joseph Lateiner.
Tamianov/Østerbros Teater/18.1.1914
“For tiden er Hr. og Fru Bielawski fast engageret
ved Dania Biofilm. Her Bielawski optræder i en
rolle på Dagmarteatret i Narredans. Deres næste
forestilling er på Østerbros Teater 24.1.14.”
[den 18.1.14!] Yidishe gezelshaft 16.1.14

Dovid’s fidele
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43. Der Yeshive-bokher, oder, Der Yidisher Hamlet [Yeshiva-eleven eller den jødiske Hamlet].
I Yidishe gezelshaft 16.1.14 (se ovenfor) skriver journalisten om Morris
Bilavski: “Siden har B. været Regissør og Instruktør og har opført mange
Stykker bl.a.: Gud, Menneske, Djævel (kaldet den russiske Faust), Den
russiske Don Juan, Den jødiske Hamlet, Schan un Madlena af Mirbeau,
Uriel Acosta, Schema Israel. Den forældreløse, Den døbte Jøde etc.”
Af de nævnte er jeg ikke stødt på oplysninger om ‘Den russiske Don
Juan’, ‘Den jødiske Hamlet’ og ‘Den døbte jøde’. Hertil kommer også
stykket ‘Chorban Jeruscholajim’, som Walter Weisdorf omtaler sammen
med ‘Hamlet’ i Bent Blüdnikows Immigranter, Kbh. 1986, s. 99.
Den jødiske Hamlet er et ret kendt stykke, som også Sam Besekow
nævner i sine erindringer, Fra Majonæsekvarteret til det kongelige teater,
Kbh. 1994, s. 288f. Det er skrevet (om) af den store jiddishe skuespiller
Boris Tomashevski. Det er altså Morris Bilavski, som satte det op, med
(sandsynligvis) sig selv i hovedrollen.
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44. Bar-kokhba, historisk operette af A. Goldfaden.
Tamianov/Østerbros Teater/8.2.1914

Dilettantforeningen meddeler, at efter at have prøvet på stykket Di shvue [Eden] har de opgivet det
og er i stedet begyndt på Leon Kobrins Der groyser yud. Dos vokhen blat 25.11.13
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Adolf Timianov som Bar Kokhba
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45. Der groyser yud [Den store jøde] af Leon Kobrin.
Yudisher dramatisher delitanten ferayn/??/Østerbros Teater/21.2.1914

Overskuddet går til Foreningen af alle russiske
jøders Understøttelseskasse.
1. periode 1906-21
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46. Di vorheyt [Sandheden] af Jacob Gordin.
Der yidisher dramatisher ferayn kultur og Delitanten ferayn/??/Østerbros Teater/14.3.1914
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47. Khanale di neytorin [Syersken Hanale] af Zygmund Feinmann.
Yudisher dramatisher diletanten ferayn/??/Østerbros Teater/13.6.1914
Syersken Hanale fik ikke nogen god kritik. Abram Krotoschinsky
skrev, at frk. Jakobsens fremstilling var rørende (som dilettant), mens
hr. Feldshtayn manglede noget i sin kropslige fremstilling (Yidishe gezelshaft 19.6.14), mens Samuel Beilin skrev, at det ikke var særligt vellykket (Dos vokhen blat 19.6.14).

Dos vokhen blat 29.5.14
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48. Di shvue [Eden] af Jakob Gordin.
Der yudisher dramatisher delitanten ferayn/A. Temianov/??/3.10.1914
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49. Tsetzeyt un tsushpreyt [Spredt vidt omkring] af Sholem Aleykhem.
M. Bilavski/Østerbros Teater/31.10.1914
Overskuddet går til Læsesalen.
Det var til ære for Sholem Aleykhem,
som var i Danmark nogle måneder i efteråret 1914, at dette stykke blev sat op.
Yidishe gezelshaft skrev den 6.11.14:
“Teaterstykket “Tsezeyt un tsushpreyt”,
som hr og fru Bilavski spillede hovedrollerne i, lykkedes ikke rigtig. På det stærkeste har forfatteren Sholem Aleykhem
undret sig over den måde, hans stykke blev
spillet på.” En af de andre skuespillere var
skrædderen og forfatteren Pinches Welner,
som i sine erindringer Fra polsk jøde til
dansk (Kbh. 1965, s.26f.) beskriver, hvordan alt går galt ved opførelsen.
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50. Ehren un absheyds ovend lekoved Sholem Aleykhem [Æres- og afskedsaften til ære for Sholem Aleykhem].
Feraynigung fun ale rusishe yuden in Kopenhagen/Studenterforeningen/15.11.1914
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Jødisk Samfund 38/6.11.14

1. periode 1906-21

Den første løbeseddel er fra arrangøren,
Sammenslutningen af alle russiske jøder i
København, hvor arrangementet kaldes
en ‘Æres- og afskedsaften til ære for Sholem Aleykhem’. Det hedder videre: “Den
af alle elskede digter vil læse op af sine
bedste ting.” Herefter følger programmet
på jiddish (med en lille oversættelse bag
på) og endelig programmet som det blev
fra foreningens avis Yidishe gezelshaft/
Jødisk Samfund. I Yidishe gezelshaft den
20.11.14 skrev man, at næsten hele den
voksne russisk-jødiske befolkning kom til
afskedsgfesten. Mere end 800 biletter
blev der solgt. Sholem Aleykhem læste
op, og der var så stille, at man kunne
høre en nål falde. Han læste “Kasrilevke”
og i anden afdeling “Mir faren nokh
amerika” [Vi rejser til Amerika]. Da dr.
Goldberg holdt sit foredrag var folk så
trætte, at de larmede, så man intet kunne
høre. Formanden for Sammenslutningen,
Likhten, sluttede af og udbragte et firefoldigt hurra for Sholem Aleykhem og
foreslog, at alle torsdag den 19.11.14
skulle følge ham til skibet. Over to hundrede fulgte opfordringen, han fik en
masse blomster, og da skibet begyndte at
sejle, råbte alle jøder god rejse.
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51. Di shkhite [Slagtningen] af Jacob Gordin
Før 21.11

Goluekh er ‘en jødisk mand, som har barberet sig i strid med jødisk
lov’.

Vi kender kun dette stykke fra omtalen i Yidishe gezelshaft 21.11.14,
som skriver, at det er et vildt stykke, ikke æstetisk, spillet så godt som
aldrig før på trods af fru Rotshtayn, som var en smule for korpulent til
rollen. Hr. Rotshtayn spillede bedst, derefter hr. Timianov og hr. Bilavski. Fru Timianov var virkelig skøn og havde fortjent bifaldet.

54. Zayn vaybs man [Hans kones mand] operette af Abraham Izaak Kaminski.
Timianov/Østerbros Teater/19.12.1914

52. Der yudisher kenig Lir [Den jødiske kong Lear] af Jacob Gordin.
Folkets Hus Enghavevej 40/27.11.14
Vi kender kun stykket fra en annonce i Yidishe folkstsaytung den
27.11.14 og fra S. Beilins anmeldelse i 30.11.14, hvor han skrev, at fru
Gatshman og hr. Timianov var gode og hr. Bilavski, hr. Feldshtayn og
fru Bilavski opfyldte deres opgave.

Den 14.12.14 var der denne annonce i Yidishe folkstsaytung: “Den
19.12.14 opføres på Østerbros Teater den sensationelle komiske operette, som har haft stor sukces i Amerika og Warszawa, Hans kones
mand, med sang og dans. Biletter hos hr. Timianov. Bal til kl 3.” I
samme avis skrev S. Beilin den 21.12.14: “Sensationel aften. Alt var
som det plejede, vi var i vores bedste shabestøj, og lokalet var fuldt af
cigaretrøg og alligevel var det anderledes: både publikum og artister var
tilfredse. Publikum sang med med bejstring. En sand amerikaner-sukces. Det er synd at så gode kræfter spildes på et sådant sensationsstykke.” Det var startet som en jiddish film indspillet i Warszawa i
1913, som slog an i USA og blev til en operette.

53. Di goluekh-kinder af Sophie Bielo.
Østerbros Teater/5.12.1914
Yidishe folkstsaytung den 1.12.14: “Shabes d. 5. december kl. halv 9,
opføres på Østerbros Teater, Ryesgade 106, for første gang i København det berømte stykke af Sophie Bielo, som indeholder et overblik
over jødisk liv i Rusland – Di goluekh-kinder, et dramatisk livsbillede i
tre akter med deltagelse af hele personalet. Biletter kan købes hos hr.
Timianov, Købmagergade 59. Bal til kl. 3.“
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55. Kreytser sonate af Jacob Gordin
Sammenslutningen af alle russiske jøder i København/Østerbros Teater/16.1.1915
Den 11.1.15 havde Yidishe folkstsaytung følgende annonce: “Sammenslutningen afholder 16.1.15 i Østerbros Teater en dramatisk aften. Opført bliver det berømte stykke af Jacob Gordin “Kreutzer sonate”
livsbillede i 4 akter. Bal til kl. 3. Overskuddet går til de krigsnødlidende
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jøder i rusisk-polen. Biletter i Centralbureuet, Krystalgade 12, i Folkekøkkenet, Kronprinsessegade 34, hos hr. Gelfer og ved teatrets kasse.”
Den 22.1.15 skrev Jødisk Samfund: “Overskuddet tilfalder nogle jødiske
Skuespillere, der for Tiden opholder sig i Byen og dels til de af Krigen
haardt ramte Jøder i Polen.”

56. Der ferlorener gan-eyden [Det tabte paradis] af Leon Kobrin.
Før 1.2.15
Yidishe folkstsaytung skrev den 1.2.15: “Der ferlorener gan-eyden af
Leon Kobrin gik ikke så godt. Herrerne Rotshtayn, Timianov, Korp og
Belavski var ganske passende. Selvom hr Belavski overdrev. Fru Rotshtayn udfyldte sin rolle. Bedre held næste gang.”

57. Di yorshim [Arvingerne] af Schalom Asch.
Bund’s leze-zal far ale in Kopenhagen/Østerbros Teater/13.2.1915.
Yidishe folkstsaytung havde 2.2.15 følgende annonce:
“Bund’s leze-zal far ale in Kopenhagen arrangerer den 13.2.15 i Østerbros Teater en afrejse-aften for hr. Rotshtayn i anledning af hans afrejse til Amerika. Der vil blive opført en af de nyeste litterære stykker
“Di yorshim” et drama i fire akter af Schalom Asch. Hovedrollen som
Shmuel Meyzner spilles af hr. Rotshtayn. Bal til kl 3. Biletter hos medlemmer af Bundishen ferayn. En del af overskuddet går til Bunds læsesal.”
Hr. Rotshtayn
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58. Blimele oder aliles-dam [Blimele eller blodanklage] af Joseph
Lateiner, musik af Margalevski.
Yudisher dramatisher delitanten ferayn /Timianov/Østerbros Teater/27.2.15
Den 15.2.15 havde Yidishe folkstsaytung denne annonce: “Til ære for
purim! Yudisher dramatisher delitanten ferayn opfører 27.2.15 i Østerbros Teater den skønneste, sensationelle operette på den jødiske scene:
“Blimele” oder aliles-dam, en historisk operette i fem akter af Latayner.
Musik af Margalevski. De bedste kræfter er med og et indstuderet kor.
Biletter hos hr. Timianov og hos den jødiske barber Donavits, Pilestræde. Små børn kommer ikke ind. Bal til kl. 3.” I en anden annonce ses
det, at operetten også skal opføres i Malmø af samme kræfter arrangeret af ‘Malmer bildungs ferayn’ i Østre Good-templar Samfundets lokale i Malmø.
Blimele er diminutiv af pigenavnet Blime eller Blume.

59. Di lustige amerikanerin [Den lystige amerikanerinde] af Anshel
Shorr.
Diletanten ferayn/Timianov/Østerbros Teater/13.3.1915
I Yidishe folkstsaytung 15.3.15 skriver S. Beilin om denne komiske operette, at den blev opført til benefice for hr. Timianov. Beilin syntes det
var en god benefice aften for Timianov, men samtidig tier han bevidst
om indholdet og slutter: “Videre frem en smule mere derkherets [respekt, decorum] og tænker måske både på Timianov og teatret.
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60. Shloymke Sharlatan af Jacob Gordin.
Yudisher dramatisher diletanten ferayn/Timianov/Østerbros Teater/3.4.1915
I Yidishe folkstsaytung 7.4.15 skrev anmelderen, at det var et af Gordins mindre vellykkede værker. Udførelsen var ikke dårlig, men når det
lykkedes, skyldtes det mest hr. Timianov, som spillede Shloymke Sharlatan. Hr. Feldshtayn, hr. Reznik, hr. Bilavski var ikke dårlige. Fru
Feldshtayn og frk. Nana Jakobsen var noget svagere, mens fru Timianov var dårlig. Publikum modtog forestillingen med begejstring.

61. Zhidovka (Di yudin) [Jødinden] af J. Lerner
Timianov/koret ledes af hr. Berezovski/Østerbros Teater/1.5.1915
Overskuddet går til Yidishe folkstsaytungs pressefond.
I Yidishe folkstsaytung 4.5.15 skrev redaktøren, Meir Grossman, at
stykket var fint udført af hr. Timianov og hans kolleger. Selvom der
ikke er de nødvendige kræfter i København og en scene med de nødvendige dekorationer og rekvisitter, gjorde man det slet ikke dårligt.

62. Der milioner als betler [Millionæren som tigger] af Shlifershteyn.
Yudisher dramatisher diletanten ferayn/??/15.5.1915
Yidishe folkstsaytung 9.5.15, annonce.
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D2. Shabes shabosin [Den store Sabat] af M. Sukenikov
D3. Salomon af Oscar Wilde
Ifølge annonce i Yidishe folkstsaytung 7.5.15 spiller Casino i Amaliegade på dansk to dramaer, hvoraf det første var om polsk-jødisk liv.
Den 16.5.15 skrev avisen, at hovedrollen blev spillet af (den jødiske
skuepiller) Jacob Texeira, også hr. og fru Bilavski spillede med. S. Beilin
anmeldte det i avisen den 18.5.15 og skrev at, Shabes shabosin handlede
om jødeforfølgelser i Polen, men at det var melodramatisk. Hr. Texeira
var ikke helt vellykket. Også flere af de andre var mislykkede, fru Bilavski virkede mere komisk end tragisk.

63. Di gebrokhene hertser [De knuste hjerter] af Z. Libin.
Yudisher dramatisher diletanten ferayn/Østerbros Teater/29.5.1915

de plejer at være. Især hr. Timianov var god. Anmelderen slutter med at
ønske hr. og fru Timianov held og lykke.

65. Di neshume khaper’s [Sjælefangere] af Jacob Gordin.
Yudisher dramatisher diletanten ferayn/??/Østerbros Teater/28.8.1915
Yidishe folkstsaytung skrev den 0.8.15: “Når man spiller stykket godt,
og man har meget gode dekorationer, og når publikum består af rolige
og forstående mennesker, så kan man godt sidde stille de fire akter med
en prolog … men sådan har det endnu ikke været. Amatører spiller jo
som amatører. Hr. Feldshtayn og hr. og fru Bilawski gjorde, hvad de
kunne for at skabe liv på scenen. Hr. Opotovski, Bornshtayn, Volkovits
og Soskin var til stede. Det kunne alt sammen være i orden, hvis publikum ikke havde hysset og brummet mv.”

Annonce i Yidishe folkstsaytung 21.5.15.

64. Der blinde muzikant [Den blinde musikant] af Leon Kobrin.
Yudisher dramatisher ferayn/??/Østerbros Teater/19.6.1915
Ifølge annonce i Yidishe folkstsaytung 10.6.15 opføres på Østerbros
Teater Der blinde muzikant, lebensbild i 4 akter af L. Kobrin af Yudisher dramatisher ferayn. Bal til kl. 3. Stykket indeholder spændende scener, ligesom (Shakespeares) Ofelia. Med deltagelse af hr og fru Timianov, hr. Bilavski, hr. og fru Feldshtayn, hr. Opotovski, frk. Jakobson,
frk. Barash. I anmeldelsen i avisen 22.6.15 stod der, at det var en afskedsforestilling med hr. og fru Timianov. Et amerikaner-stykke, som
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66. Medea oder di vilde printsesin [Medea eller den vilde prinsesse] af Jacob Gordin.
Der yudisher handverkerfereyn/??/Østerbros Teater/9.10.1915
Fra opførelsen af Medea eller den
vilde prinsesse. I midterste række
fra venstre ses som nr. 4 Morris
Bilavski og som nr. 5 Timianov. I
forreste række som nr. 4 fru Timianov og som nr. 5 fru Bilavski.
Dette var nok den sidste opførelse
med Adolf Timianov. Sam Besekow skriver om ham (under navnet Temjanof) i sine erindringer
Fra Majonæsekvarteret til det kongelige teater, Kbh. 1994, s. 288f.,
296, 301f., 324.
Den 8.10.15 skrev Dos vokhen
blat, at Håndverkerforeningen den
9.10. 15 på Østerbros Teater opførte den historiske tragedie i 4
akter bearbejdet for den jødiske
scene af Gordin, Medea oder di
vilde printsesin med deltagelse af
hr. og fru Bilavski, fru Timianov,
hr. og fru Feldshtayn, hr. Reznik
og hr. Shtruk. Der var lavet nye
dekorationer og syet nyt tøj. Bal
til kl. 4.
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67. Got fun nekome [Hævnens gud] af Schalom Asch.
“Bund”s arbeyter leze-zal far ale in Kopenhagen/M. Bilavski/Østerbros
Teater/30.10.1915

Organisationen hedder på dansk Frivilligruppen til fremme af Hjælpekomiteen for de nødlidende jøder i krigs-landene.

Omtales i Der arbeyter sept. 1915, Yidishe folks-shtime 22.10.15 og Dos
vokhen blat 22.10.15. Yidishe folks-shtime skrev den 2.11.15: “Bunds læsehal opførte Schalom Aschs Got fun nekome [Hævnens gud] den
30.10.15 på Østerbros Teater. For en del år siden var der i den russiske
litteratur “den pornografiske realisme” i forbindelse med [Mikhail] Artsibashev’s roman “Sanin”, som var en af de mest læste bøger, som
Schalom Asch også var påvirket af. Han ville vise, hvad jøder kan og
skrev dette stykke. Da det er meget realistisk, har det haft en del opmærksomhed. Hr. Bilavski spillede godt, og det gjorde de andre også.”
Avisen skrev den 5.11.15: “Bund beder os meddele, at indtægterne fra
teaterforestillingen var 113,46 kr. Bunds læsehal siger tak.”

H1. En hebraisk forestilling
Hoivri hazoir/??/??/5.12.1915
Yidishe folks-shtime skrev den 7.12.15: “5.12.15 så det jødiske publikum i København for første gang en hebraisk forestilling. Det tjener
Hoivri hazoir til ære, at de ikke havde skyet nogen møje for at vise det
hebraiske sprogs naturlighed og levedygtighed for den jødiske offentlighed. Aftenen bød også på en strålende tale af dr. Schornstein. Hr.
Mark forelæste humoristiske fortællinger af Sholem Aleykhem. Til den
uofficielle del af aftenen havde hr. Anshelovitsh arrangeret sang og
dans med børnene.”

68. Der vilder mensh [Det vilde menneske] af Jacob Gordin
Di freyvilig grupe letoyve hilfskomitet far di noytleydende yuden fun di
milkhomeh-lender/??/??/27.11.15

69. Der talmed-khokhem [Den talmud-lærde] af Rakov.
Di freyvilig grupe letoyve hilfskomitet far di noytleydende yuden fun di
milkhomeh-lender/??/??/18.12.1915

Yidishe folks-shtime skrev 30.11.15: “Til teaterforestillingen den 27.11 kom
der mange mennesker. Og det ville også have været en sukces, hvis man
ikke havde opført et så meshunedige [mærkværdigt] stykke som “det vilde
menneske”, et af Gordins dårligste dramaer. Hr. Bilavski udfoldede i hovedrollen sit mangesidede talent. Mimiken var udmærket. Også fru Timianov, fru Bilavski, fru Feldshtayn, hr. Feldshtayn, hr. Saskin, og hr. Reznik
repræsenterede sine karakterer meget rigtigt.” Den 7.12.15 skrev avisen
at, frivillig-gruppens forestilling gav 744, 31 kr. netto til Hjælpekomiteen.

Yidishe folks-shtime skrev den 21.12.15: “Den 18.12.15 spillede man
“Der talmed-khokhem”, et litterært og kunstnerisk helt værdiløst
stykke. Og det er ikke til at forstå, at de jødiske artister i København
binder an med så indholdsløse stykker. De spillede godt.” Den 28.12.15
skrev avisen: “Overskuddet fra Frivilligruppens teater 18.12 er 379,81
kr. Selve billetindtægten var 556,80 kr.” Billetprisen er ikke opført i annoncen. Men sædvanligvis lå de på fra 0,50 til 2 kr. En gennemsnitspris
på 1,50 giver 370 tilhørere, mens en pris på 2 kr. giver 278.
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70. Mensh un teyvel [Menneske og djævel] af Jacob Gordin.
Freyvilige unternehmungs-grupe letoyve dem hilfs-komitet far di noytleydende yuden far
der milkhomeh/??/Østerbros Teater/15.1.1916
Yidishe folks-shtime den 18.1.16:
“Selvom der kun var kort tid til indstuderingen gik opførelsen af Gordins
Menneske og djævel godt, og rollerne var godt besat.”
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71. Der foter af August Strindberg.
Freyvilige unternehmungs-grupe letoyve dem hilfs-komitet far di noytleydende yuden far der milkhomeh/Leo Feigenberg/Østerbros Teater/12.2.1916
Yidishe folks-shtime skrev den
15.2.16:
“Strindbergs Faderen havde
strålende sukces. Takket være
en grundig indstudering og udførelse er det lykkedes udmærket at opsætte dette stykke,
som hører til de sværeste i den
moderne litteratur. Instruktionen stod hr. Leo Feigenberg
for, og han holdt et indledende
foredrag om kunst og i særlig
grad dramatisk kunst. I rollerne som ritmesteren og Laura
var hr. og fru Bilavski, og de
udførte det som deres glansroller. I rollen som Margareta sås
frk. Mark og som Berta frk.
Garbash. Videre hr. Feldshtayn, Mark og Rozenblum.”
Avisen skrev 21.3.16: “Forestillingen 27.11.15 gav 744,31 kr. i
netto overskud. Forestillingen
18.12.15 380,01 kr. Forestillingen 15.1.16 243,66 kr.”
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R1. Zhenitba/Ægteskabet af N. Gogol
Leo Feigenberg/Odd Fellow Palæet/29.4.16
Yidishe folks-shtime skrev den 28.4.16: “29.4.16 i
Odd Fellow Palæet spilles for en meget vigtig velgørenhed på russisk den verdensberømte Ægteskabet
(zhenitba) af N. V. Gogol. Instrueret af hr. Leo Feigenberg. Efter forestillingen rig underholdning ved
den kendte kunstner S.N. Korti. Billetter hos Wilh.
Hansen.”

De københavnske jødiske skuespillere hr. og fru Bilavski rejser til Stockholm for at opføre nogle teaterforestillinger. Enkeltheder i de stokholmske aviser.
Yidishe folks-shtime 9.5.16
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72. Teaterstykke
Freyvilige unternehmungs-grupe letoyve dem hilfs-komitet far di noytleydende yuden far der milkhomeh/havefest, Kløvermarksvej 3/18.6.16

Yidishe folks-shtime skrev den 13.6.16: Hjælpekomiteen arrangerer den 18.6.16 en stor havefest, Kløvermarksvej 3, Amager, med Hasomir, og Lira, frk Jakobsen, og hr. Osterman. Der opføres teaterforestilling. På løbesedlen omtales det også som “Jødisk Tivoli”.
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73. A fervorfener vinkel [Et afsides hjørne] af Peretz Hirschbein.
Der yudisher handverkerfereyn/??/”Flora”, Haveselskabsvej 3./2.9.1916
Dos vokhen blat 18.8.16.
Yidishe folks-shtime skrev 11.8.16, at i et stykke tid havde ægteparret Bilavski
spillet i Stockholm. Den 18.8.16 skrev avisen: “Bilavskis er nu i København.
Fru Bilavski har gennemgået en svær operation. Den 17.10.16 skrev Dos vokhen blat at nu var tiden kommet til en afskedsaften: “Før afrejsen til Amerika
af det kendte kunstner-par Bilavski vil der søndag 29.10.16 være en afskedsaften i den lille sal i Casino. Der bliver opført “Shma Yisroel” af Osip Dimov og
“Mazel tov” af Sholem Aleykhem. En del af overskuddet går til Hjælpekomiteen.

74. Shma Yisroel [Hør Israel] af Osip Dimov og
75. Mazl tov [Tillykke] af Sholem Aleykhem.
Bundisher leze-zal far ale/Hr og fru Bilavski/M. Bilavski/Casino, lille
sal/29.10.1916
Aftenen blev anmeldt i Dos vokhen blat 3.11.16. Anmelderen brød sig ikke om
Shma Yisroel [Hør Israel] som stykke, men Bilavskis spillede smukt også i Sholem Aleykhems komedie. Til sidst ønskes de en god rejse til deres nye og større
publikum og siges tak for deres indsats og de mange kunstneriske aftener.
Jødisk Samfund skrev 10.11.16: “De fremmedartede Skuespil virkede meget
ejendommelig paa en Dansker, især gjorde Fru Bilawski ved sin voldsomme –
men i dette Tilfælde naturlige – Ageren et stærkt Indtryk. Af de øvrige Rollehavende fortjener især Souffløren Ros for sin distinkte Oplæsning. Han kunne
høres til den fjærneste Plads i Salen.”
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76. Mirele Efros af Jacob Gordin
Dramatisk gruppe [frivilliggruppen]/??/Østerbros Teater/16.12.16
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77. A repetitsie [En prøve] af A. Reyzen og
78. Leyder [Lidelser] af A. Reyzen og,
79. An eytse [Et råd] af Sholem Aleykhem og
80. Khasene-nokht [Bryllupsnat] af Peter Nansen (oversat af Morris Bilavski) Yugend ferayn “Hoivri hazoir”/
Hr. og fru Bilavski/Prins Wilhelms Palæ/13.5.1917
Annonce i Dos vokhen blat 11.5.17: Bilavskis sidste forestilling er nu arrangeret
af Yugend fereyn “Hoivri hatzoir”, ligesom der til sidst står at en vis del af
overskuddet går til foreningen.
Dos vokhen blat 25.5.17: En jiddish teater-aften. Efter lang tids pause kunne
det københavnske publikum igen den
13.5.17 se lidt jiddish teater. Hr. og fru
Bilavski har givet deres allersidste forestilling. Fin forestilling. Publikum lo
meget og glemte den sørgelige anledning.
Dos vokhen blat 17.8.17 Det meddeles at
næste sæson vil hr. og fru Bilavski spille
Dos glik af St. Przybyszewski. De er
altså ikke rejst endnu.

Dos vokhen blat 11.5.1917
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81. Dos glik [Lykken] af Stanisław Przybyszewski.
M. Bilavski/Casino, koncertsal/9.9.1917
Annonce i Dos vokhen blat 31.8.17:
“Casinos koncertsal, Amaliegade 9.9.17. Stor teater forestilling. Hr.
Bi-lavski opfører for første gang i København med nye kræfter det berømte Dos glik, til slut en kabaret afdeling. En del af overskuddet går
til veldædige formål. Hovedroller hr. og fru Bilavski, den unge skuespiller hr. M. Kretingen, frk. Gornik, den kendte karbaretspiller Nirini og
Astrid Jordan.

82. Khashe die yesoyme [Khashe den forældreløse] af Jacob Gordin.
Hilfskomitet far di noytleydende yuden fun der milkhome/Bilavskis/
Haveselskabets selskabslokale, Haveselskabsvej 3/20.10.1917
Gordins Khashe den forældreløse blev opført den 20.10 af hr. og fru
Bilavski og en hel række dilettanter. I betragtning af forholdene i København gik det godt. Jiddish teater har det svært her, fordi skuespillerne ikke får mulighed for at udfolde deres talent. Men stykket gik
godt, og fru Bilavski var god i hovedrollen. Der blev spillet 600 kr. ind
til Hjælpekomiteen.
Dos vokhen blat 26.10.17

83. Gebrokhene hertser [Knuste hjerter] af Z. Libin og
84. An’eytse [Et råd] af Sholem Aleykhem
Hilfskomitet far di noytleydende yuden fun der milkhome/Bilavskis/
Casinos koncertsal/25.11.1917
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Hjælpekomiteen arrangerer teater i Casinos koncertsal 25.11.17 og opfører Knuste hjerter af Z. Libin og Et råd af Sholem Aleykhem med
deltagelse af hr. og fru Bilavski og de bedste kræfter i København.
Dos vokhen blat 23.11.17.

85. A talmid khokhem [En talmudkyndig] af N. Rakov
Hilfskomitet far di noytleydende yuden fun der milkhome/Bilavskis/
Casinos koncertsal/6.1.1918
Dos vokhen blat 21.12.17: Hjælpekomiteen opfører 1.1.18 i Casinos
koncertsal En talmudkyndig, et livsbillede med sang i 4 akter af N.
Rakov med deltagelse af hr. og fru Bilavski og de bedste kræfter i København. Den 21.12.17 skrev bladet, at den var flyttet til den 6.1.18.

86. Tsetzeyt un tsushpreyt [Spredt vidt omkring] og
87. Mentshen [Mennesker] begge af Sholem Aleykhem.
M. Bilavski/Haveselskabets selskabslokale/11.5.1918
Dos vokhen blat 13.4.18: I haveselskabets lokaler, arrangeres stor benefice forestilling med hr. Bilavski. Der opføres komedierne af Sholem
Aleykhem Spredt vidt omkring og Mennnesker. I hovedrollerne hr. og
fru Bi-lavski, med hjælp fra hr. Volkovitsh, Opatovitsh, Fromberg,
Grin, frk. Troskelovski, frk. Gornik, fru Untershlag, og den 6-årige Lui
Bilavski. Bal 10-1. Den 11.5.18 skrev avisen, at det var en stor beneficeforestilling med hr. og fru Bilavski, som samtidig kunne fejre deres 10årsjubilæum i København.
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88. Di tsvey porlekh [De to elskende par] af Mark Arnstein,
89. Eyferzukht [Jalousi] af Avrom Reyzen og
90. Der ber [Bjørnen] af Anton Tjekhov.
Hilfskomitet far di noytleydende yuden fun der milkhome/
M. Bilavski/Harmonien/22.9.1918
Dos vokhen blat 20.9.18.
Læserbrev
Sh. Itkin klager over teaterforestillingen den 22.9.18, hvor man godt
kunne høre, men ikke se, og hvor der var en overflod af små piger og
drenge. Arrangørerne bør kræve mere af salen og publikum.
Dos vokhen blat 27.9.18

93a. Der eybiger yud [Den evige jøde] af Dovid Pinski.
Bilavskis/Prinz Wilhelms Palæ/12.10.1919.
12.10.19 opføres for første gang i Prins Wilhelms Palæ Den evige jøde af
D. Pinski, historisk drama i 4 afdelinger. Til slut en meget morsom
enakter. I hovedrollerne de kendte skuespillere Morris og Glike Bilavski
med deltagelse af de bedste kræfter i København. Bal til kl. 1. billetter
1,5-3 kr. En del af overskuddet går til veldædige formål. Dos vokhen
blat 24.9.19

91. Di ershte nokht [Den første nat](oversat af M. Bilavski) og
92. Mayn vaybs meshugas [Min kone er tosset] af Mark Arnstein.
Bilavskis/Afholdslokalet, Rantzausgade 58/21.6.19
Annonce i Dos vokhen blat 13.6.19: Kun en forestilling. 21.6.19 i Afholdslokalet, Rantzausgade 58 en teaterforestilling med bal til kl 1. Der
opføres den meget morsomme komedie Den første nat (oversat af M.
Bilavski) og Min kone er tosset af Mark Arnstein. I hovedrollerne hr.
og fru Bilavski med deltagelse af fru Ritterband og hr. Volkovitsh. En
del af indtægten går til velgørende formål.
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93b. Der meturef [Den vanvittige] af Jacob Gordin
Dramatishe grupe fun yugend-ferayn “Hoivri hazoir”/S. Beilin/Jagtvejens
Selskabslokaler nr. 113/16.11.1919.
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94. Di neveyle [Det døde dyr] af Peretz Hirschbein
Yudisher handverker-fareyn/M. Bilavski/Afholdshjemmet, Rantzausgade 58/25.1.20.
Håndværkerforeningen arrangerer 25.1.20 på Afholdshjemmet, Rantzausgade 58 teater under ledelse af M. Bilavski med deltagelse af de
bedste kræfter i København, der opfører Det døde dyr af Peretz Hirschbein i 4 akter.
Dos vokhen blat 2.1.20

95. Der foter [Faderen] af August Strindberg
Yudisher handverker-fareyn/Bilavskis/Haveselskabets selskabslokale/20.3.1920

96. Arno og
97. Kritikeren af John Rose.
98. An eytse [Et råd] af Sholem Aleykhem
Yudisher handverker-fareyn/Bilavskis/Afholdshjemmet, Rantzausgade
58/17.4.1920.
17.4.20 var der jiddish teateraften. Der blev opført John Roses to enaktere Arno (arna, orno, orna?) og Kritikeren samt Et råd af Sholem
Aleykhem. Hr. og fru Bilavski havde hovedrollerne. Fru Nana Ritterband spillede sammen med hr. Walter Weisdorf, A. Krakowski og fru
Farberof.
Dos vokhen blat 23.4.20

Håndværkerforeningen opfører 20.3.20 i Haveselskabet det verdensberømte drama i 3 akter Faderen af A. Strindberg. I de to store roller ses
hr. og fru Bilavski. Efter forestillingen bal.
Dos vokhen blat 4.3.20
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99. Der letster yud [Den sidste jøde] af Peretz Hirschbein.
Yudisher handverker-fareyn/Bilavskis/Harmonien/16.5.1920.
Håndværkerforeningen opfører 16.5.20 i Harmonien for første
gang i København det meget berømte litterære drama Den sidste
jøde, drama i 3 akter af Peretz Hirschbein. I hovedrollerne de
kendte skuespillere Morris og Glike Bilavski, derefter bal.
Dos vokhen blat 30.4.20

Det vil ske i måneden maj!
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100. Der umbekanter [Den fremmede] af Jacob Gordin.
Dramatishe grupe fun yugend-ferayn “Hoivri hazoir”/Haveselskabets
selskabslokale/30.5.1920
Dos vokhen blat 27.8.20
101. Mayn vaybs meshuges [Min kone er tosset] af Mark Arnstein og
102. Mazl tov [Tillykke] af Sholem Aleykhem
Yudisher handverker-fareyn/Bilavskis/Afholdshjemmet, Rantzausgade
58/2.10.1920.

Mayn vaybs meshuges og Mazltov
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103. Ganovim [Tyve] af P. Bimka.
Yudisher handverkerferayn/Bilavskis/Afholdshjemmet, Rantzausgade
58/21.11.1920.
21.11.20 arrangerer Håndværkerforeningen teater, P. Bimka’s drama
Tyve. Spillere er hr og fru Bilavski.
Idishe velt 29.10.20
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104. Safo [Sapfo] af Jacob Gordin
Yudisher handverkerferayn/Bilavskis/??/23.1.1921
Håndværkerforeningen opfører 23.1.21 med bal det berømte værk af
Jacob Gordin Sapfo, drama i 4 akter. I hovedrollerne de berømte skuespillere Morris og Glike Bilavski med deltagelse af de bedste kræfter i
København
Dos vokhen blat 7.1.21

105. Shloym’ke sharlatan [Sloym’ke charlatan] af Jacob Gordin.
Yudisher handverkerferayn/Bilavskis/Harmonien/20.2.1921
20.2.21 i Harmonien opførtes det meget dejlige stykke Shloym’ke charlatan, et livsbillede med sang i 4 akter af Jacob Gordin. I hovedrollerne
sås de kendte skuespillere Morris og Glike Bilavski med deltagelse af de
bedste kræfter i København.
Dos vokhen blat 4.2.21
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106. Der yudisher kenig Lir [Den jødiske kong Lear] af Jacob Gordin
Der yidisher shnayder klub/S. Beilin/Rantzausgade 58/26.2.1921
I forestillingen den 26.2.21 med Den jødiske kong Lear spillede hr. Opatovski kong Lear, frk. Shvartsbard Teybele, fru Klass Etele, hr. Klass
Shmaye, hr. Altshuler Moyshe khasid, hr. Levin Ipa og hr. skrædder
Khrif., fru Chidekel Khana-Lea, fru Klotz Gitele.
Dos vokhen blat 4.3.21

Samuel Beilin øver Der yudisher kenig Lir med skuespillerne.
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107. Kreytser sonate af Jacob Gordin
Dramatishe grupe fun yugent-fereyn “Hoirvi hatzair”/S. Beilin/Haveselskabsvej 3/26.3.1921

Indsamling til Bilavskis, se nr. 109.
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108. Der vilder mensh [Det vilde menneske] af Jacob Gordin
Jødisk Håndværkerforening/Bilavskis/??/30.4.1921
Jiddisch Teateraften. 30.4.21 holdt Jødisk Haandværkerforening Afskedsaften for Skuespillerparret Hr. og Fru Bilawski, der om kort Tid
flytter her fra Byen for at bosætte sig i Amerika. Der blev opført “Der
wilder Mensch”.
Israeliten 9, 9.5.21
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109. An’abshids-ovend den 11.9.1921
Yidishe arbeiter leze-zal, Agudat hatsienim vDenmark, Kopenhagener hilfskomitet/Harmonien/11.9.1921.39
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FORESTILLINGERNE I
PERIODEN 1921-1926
1921-26 er en periode, hvor det jiddishe teater udelukkende var et amatørteater. Amatørerne (eller dilettanterne, som de hed) havde naturligvis
været der hele tiden, men med de halvprofessionelle som stjernerne. Det
nye system satte allerede ind i løbet af 1921 og var ikke mindst markeret
af Samuel Beilins indsats. Der var andre instruktører, men Beilin trak det
største læs.
Morris og Glike Bilavski havde deres næstsidste forestilling i København den 20. februar 1921, hvor de opførte Gordins Shloym’ke sharlatan.
Allerede ugen efter opførte Skrædderklubben Gordins Der yudisher kenig
Lir i Beilins instruktion på scenen i afholdslogen Rantzausgade 58. Måneden efter var det Hoivri hazoirs dramatiske gruppe, som opførte Gordins Kreytser sonate i Haveselskabets lokaler og instrueret af Beilin. Den
30. april 1921 var det sidste gang for Bilavskis, som opførte Der vilder
mentsh. På de tre måneder i vinteren 1921 var der kort sagt 4 jiddishe
teaterforestillinger, to gange Bilavski og to gange Beilin.
Ser vi på alle opførelser resten af 1921-1927, så fordeler de sig således:

2. periode 1921-1926

Stykker
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
I alt

9
3
4
4
6
2
4
32

Forestillinger
7
3
4
4
4
2
4
28

Bortset fra 1921 med 6 + 7 = 13 opførelser, er tyverne et årti, hvor antallet
af teaterforestillinger falder. Denne tendens holder sig indtil 1934-38,
hvor forestillingerne stiger radikalt og topper i 1936, hvor der er 26 opførelser, det højeste nogensinde. De følgende år falder antallet igen.
I tyverne er det især Håndværkerforeningen og Hoivri hazoirs dramatiske gruppe som lægger amatører til. Og Samuel Beilin tegner sig som
instruktør af 17 stykker i 20erne. Men også Louis Halberstadt, Walter
Weisdorff og Isak Reznik sætter stykker op.
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2. PERIODE 1921-26
REGISTRANT
Oplysningerne kommer i denne rækkefølge:
Titel, forfatter. Trup/instruktør/teatersal/dato
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110. Di gute brider [De gode brødre] af A. Reyzen.
Yidisher snayder-klub in Kopenhagen/S. Beilin/Jagtvej 113/1.5.1921

Maj-fest med teater
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111. Bebele af Peretz Hirshbein,
112. Arestant numr 7 [Arestant nr. 7] af Herman Heyermans og
113. Die shvester [Søsteren] af Ludvig Fulda.
Di dramatishe grupe fun yugnt fareyn “Hoivri hazoir”/S. Beilin/Havelselskabsvej 3/22.5.1921
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114. Tsu shpet [For sent] af Moyshe Richter.
Di dramatishe grupe fun yudishen handverker-fareyn/ ??/Afholdshjemmet, Rantzausgade 58/20.8.1921
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115. Uriel akosta af J. Lerner [Carl Gutzkow, ikke af Lerner]
Di dramatishe grupe fun idishen handverker-fereyn/??/Haveselskabsvej
3/19.10.1921
Jøder, tænk på den største hunger i Rusland. Hele overskuddet går til
Rusland
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116. Di yorshim [Arvingerne] af Schalom Asch
Yugent-fereyn “Hoivri hazoir”/S. Beilin/Haveselskbsvej 3/30.10.192

30.10.21 opførte Hoivri Hazoire Aschs Die Jorschim med udmærket Spil af Frk. Kwiatkowsky. Blandt de øvrige var M. Gelwan, R. Gelwan og S. Beilin.
Israeliten 2, 2.11.21
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117. Di brider Lurie [Brødrene Lurie] af Jacob Gordin.
Di dramatishe grupe fun idishen handverker-fereyn/??/??/12.11.1921
12.11.21 opfører Haandværkerforeningen sin 2. Forestilling “Die Gebrüder Lurie” af
Jakob Gorden.
Israeliten 3, 2.12.21.

118. Shturm foygel [Stormfugl] af Leon Kobrin.
Di dramatishe grupe fun idishen handverker-fereyn/??/
Afholdshjemmet, Rantzausgade 58/17.12.1921
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D5. Børneskuespil
Religionsskolen/??/??/1921?

Israeliten 6.1.1922
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119. Di modelke [Den (kvindelige) model] af Moyshe Minkus.
Dramatishe grupe fun yugnt-fareyn “Hoivri hazoir”/S. Beilin/Haveselskabsvej 3/8.1.1922
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120. Der emes [Sandheden] af Jakob Gordin.
Dramatishe grupe fun ydishen shnayder klub/S. Beilin/Rantzausgade 58/22.4.1922

2. periode 1921-1926

101

121. Farborgene khupes [Hemmeligt ægteskab] af P. Bimka.
Idisher handverker-fereyn in Kopenhagen/S. Beilin/ Rantzausgade 58/9.12.1922
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122. Di emes’e kraft [Den sande kraft] af Jacob Gordin
Idisher handverker-fareyn in Kopenhagen/S. Beilin/
Rantzausgade 58/8.4.1923

2. periode 1921-1926
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123. On aheym [Hjemløs] af Jacob Gordin.
Dramatishe grupe fun yugnt-fereyn “Hoivri hazair”/S. Beilin/Haveselskabsvej 3/28.4.1923
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124. A misferstendnish [En misforståelse] af Mark Arnstein.
Dramatishe grupe fun yugnt-fareyn “Hoivri hazoir” in Kopenhagen/S. Beilin/Rantzausgade 58/17.11.1923
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125. Der fremder [Den fremmede] af Jacob Gordin.
Idisher handverker-fareyn in Kopenhagen/S. Beilin/ Rantzausgade 58/15.12.1923
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126. Di shkhite [Slagtningen] af Jacob Gordin
Idisher dramatisher fareyn “Progres”/S. Beilin/ Rantzausgade 58/26.1.1924
Jødisk Dramatisk Forening “Progres” opfører 26.1.24 Gordins “di
Schchitoh” i Rantzausgade 58, under Ledelse af S. Beilin. Bal til 3.
Mosaisk Samfund 26.1.24.
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127. Der landsman [Landsmanden] af Schalom Asch.
Idisher dramatisher fareyn “Progres”/S. Beilin/Rantzausgade 58/22.3.1924
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128. Di shvue [Eden] af Jacob Gordin
Idisher dramatisher fareyn “Progres”/S. Beilin/Rantzausgade 58/27.4.1924
Progres opfører 27.4.24 i Rantzausgade 58 Gordins di Schwue under Ledelse af S. Beilin.
Mosaisk Samfund 24.4.24
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129. Mazl tov [Tillykke] af Sholem Aleykhem
Idisher dramatisher fareyn “Progres”/S. Beilin/Havefest, Emdruplund/24.8.1924
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130. Di yorshim [Arvingerne] af Schalom Asch
Di yugent-fareyn “Hoivri hazair”/S. Beilin/Haveselskabsvej 3/29.1.1925.
En stor teaterforestilling i anledning af tiårs
jubilæet for ungdomsforeningen “Hoivri
hazair”
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131. Tre bibelske børnespil af Albert Baer, opføres af børn
Yugent-fareyn “Hoivri hazoir”/??/ Metz Tearoom Østergade 34/10.3.1925
Det fremgår ikke om
stykkerne opføres på
dansk eller på jiddish.
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132. Ihr Schwester [Jeres søster] af ??
Jødisk Arbejderlæsesal og Jødisk Haandværkerforening/havefest, Emdruplund/19.7.25
Jødisk Arbejderlæsesal og Haandværkerforeningen afholder Havefest i
Emdruplund 19.7.25. Underholdning med Sang. Derefter Teater, 1. akteren “Ihr Schwester”. Biletter i Læsesalens lokaler, Købmagergade 3.
Mosaisk Samfund 4.7.25.

130. Das Glüch [Lykken] af Bchebitchewwski (Stanisław Przybyszewski).
Jødisk Haandværkerforening/Falstring/??/31.10.1925.
Jødisk Haandværkerforening opfører 31.10.25 Das Glüch af Bchebitchewwski under ledelse af Hr. Falstring.
Mosaisk Samfund 17.10.25.

131. Mentshn [Mennesker] af Sholem Aleykhem
Di dramatishe grupe fun Yugent-fareyn “Hoivri hazoir”/S. Beilin/Haveselskabetsvej 3/19.11.1925

Mentshn
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D6. En Søndag paa Amager af Johanne Louise Heiberg
Tidligere elever på Mosaisk Drengeskole/??/??/??
Tidligere Elever paa Mosaisk
Drengeskole opfører “En Søndag
paa Amager”. Sidste Aar var det
“Nej”.
Mosaisk Samfund 16.1.26.

135. Yankl der smid [Yankl smed]
af Dovid Pinski.
Dramatishe grupe fun yugentfareyn “Hoivri hatzoir”/
S. Beilin/Rantzausgade
58/10.41926

Plakat og program fra Yankl smed
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136. Herkules af G. Bel.
Dramatishe grupe fun yugent-fareyn “Hoivri hatzoir”/S. Beilin/Haveselskabsvej 3/25.9.1926
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115

Forestillingerne i
perioden 1927-1939
1927-39 var en periode hvor ‘vagabondstjernerne’ dukkede op i København. en kort hektisk periode, mens det strammede til mod holocaust.
de omrejsende jiddishe skuespillere som fænomen voksede ud af flere
samvirkende årsager. Vigtigst er det naturligvis, at der var en jiddish kultur, som gik over landegrænserne, at sproget og den dermed forbundne
kultur gjorde gæstespil mulige og indlysende. Men også at teaterkulturen
havde opnået en vis grad af ‘jødisk internationalisering’, som gjorde udveksling af denne art mulig og ønskelig. endelig blev forholdet befordret
af et vist pres på de jiddishe skuespillere som følge af udviklingen i tyskland efter 1933. da Berlin ikke længere var en jødisk teaterby, måtte
mange skuespillere fra polen, Baltikum og tyskland finde andre steder
at optræde. og de skuespillere fra polen, Baltikum, england, UsA og Argentina, som tidligere havde kunnet optræde i Berlin, måtte nu søge mere
ydmyge jagtmarker, fx i København.
i oversigtsform ser udviklingen 1927-39 således ud:

1927
1928
1929
1930
1931
1932
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Stykker

Forestillinger

4
2
3
2
6
2

4
4
3
2
5
2

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
i alt

12
25
15
32
25
17
7
152

6
14
15
26
23
16
7
127

VAgABondstjerner
sholem Aleykhem skrev en komisk roman om en trup af jiddishe skuespillere kaldet Blondzhende shtern [Vandrende stjerner, 1909-10, new
York 1912]. det er herfra nahma sandrow har taget titlen til sin bog Vagabond Stars om det jiddishe teaters verdenshistorie.40 de omrejsende
skuespillere var længe noget helt centralt ved det jiddishe teater i Østeuropa. Men i mellemkrigstiden blev det ved siden af de få store stationære
teatre i new York og london den mest almindelige livsform i det jiddishe
teater.
den første gæsteskuespiller, der besøgte København, var Adolf timianov, da han kom tilbage i 1927. den 12. marts spillede han for den jødiske
Håndværkerforening Yom hakhupeh [Bryllupsdagen] “i en tætpakket sal i
rantzausgade”. Han var på europaturne og ville blive i København nogle
måneder. ifølge anmeldelsen i Kopenhagener tribune var han usædvanlig
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god, og udsøgt var også new yorker-skuespilleren gitele lifshits, som han
spillede sammen med.41 i december samme år satte han Anskis Der dibuk
[dæmonen] op. pinches Welner anmeldte den i Social-Demokraten:

povl grossmann introducerede stykkerne, Habimah spillede i København, i Jødisk Familieblad og skrev bl.a.

“det var en tilfredsstillelse for den jiddisch talende del af de københavnske jøder, at de endelig fik at se det stykke opført, som har gaaet sin sejrsgang over næsten hele Verden. naturligvis skal “der dibuk”, som er blevet
til paa jiddisch, helst spilles paa jiddisch, for jøder, for kun i dette Miljø
kan det komme til sin fulde ret og blive forstaaet.”

“de danske jøder er kendt for deres store interesse for teatrets Kunst, en
interesse, der i dette tilfælde ogsaa omfatter sproget og racen. Vi imødeser derfor den sjældne Begivenhed med Forventning, i Forudfølelse af, at vi
i “Casino” i de kommende Aftener vil faa den store oplevelse, moderne
Hebraisk udtalt paa den smukkest mulige Maade, jødisk Aand omsat i nutidens kunstneriske Form.”45

Han havde forskellige indvendinger mod opførelsen, bl.a. syntes han, at
timianov spillede personen Zadik for almindeligt. Men “naar man kender de Forhold, hvorunder der arbejdes, fortjener Hr. temjanoff og hans
Medspillende en tak for stykkets opførelse, som var al Ære værd.”42
Blandt hans medspillende var den 16-årige sam Besekow, som her fik sin
debut.43 det var jødisk Håndværkerforening, som fejrede timianovs 25års jubilæum i maj det år. Han kom i øvrigt igen i 1931 og spillede med i
teaterforeningens opsætning af Der sharlatan [Charlatanen].
i 1930 kom Habimah-teatret på besøg i danmark og spillede Golem
[et kunstigt menneske],Dibbuk og Davids krone. Habimah besøget blev
omtalt i Jødisk Familieblad, i et omfang som ingen andre gæstespil blev
det. det kan nok kun forstås som en de facto tilslutning til det synspunkt,
at det hebraiske sprog var det jødiske nationalsprog set med menighedens
øjne og ikke jiddish.
Habimah var grundlagt som et hebraisk teater i Moskva i 1917 ledet
af nakhum Zemach og fik hurtigt et stort ry som teater. i 1926 tog det
på turne, bl.a. til UsA, hvor det i 1927 blev splittet. Zemach og mange
andre blev i UsA, mens en gruppe i 1928 tog til palæstina og grundlagde
et nyt Habimah i tel Aviv, som siden blev israels nationalteater.44

Arrangementet med Habimah var sat i værk af Zionistforeningen. til
velkomsten sagde joseph nachemsohn, mangeårigt medlem af foreningens ledelse bl.a.: “Vi skylder Habimah Tak for dens Arbejde og Propaganda i Zionismens Sag.”
i 1932 havde Mosaisk Samfund noget så usædvanligt som en annonce
på jiddish. den meddelte, at Håndværkerforeningen og Forældreforeningen havde inviteret berømte gæster til København, nemlig ‘di vilners’.
de ville den 22. og 28. januar 1933 i Casino opføre to stykker af j.l. peretz, Dray matones [tre gaver] og Der meshugener batlen [den gale kabalist] samt Grine felder [grønne enge] af peretz Hirschbein. Vilners bestod
her af sonja Alomis (1896-?) og Aleksander Asro (1888-1963).46
di vilners’ historie startede, da de tyske tropper i vinteren 1915 besatte
Vilna og gav indbyggerne større frihed, end de havde kendt under russisk
herredømme. på baggrund heraf dannedes en teaterforening, som bestod
af medlemmer af nachum lipowskys Vilner yidishn teater og talrige
andre skuespillere bl.a. fra Farband fun yidishe dramatishe artists. Medlemmer var bl.a. Aleksander Asro, sonja elmith (Alomis), Frieda Blumenthal, josef Bulow, leib Kadison, josef Kamien, judith lares,
nachman nachbush, rachel-dora rivkina, Chaim schneuir, Aliosho

3. periode 1927-1939

117

stein, schalom tanin, Frida Vitalina, polia Walter. den første forestilling
fandt sted i Vilna den 8. februar 1916. programmet var schalom Asch’
Der landsmann [landsmanden] og peretz Hirshbeins In a fervorfene vinkel
[i et afsides hjørne].
truppen gæstede Kovno, Łódź, Białystok og andre polske byer før den
i september 1917 kom til Warszawa. Her stødte Abraham Morewski og
Herz grossbart til truppen. truppen kom til at sætte en hel ny standard
for jiddish teater, som flyttede det ind på den store europæiske scene.
truppen byggede videre på den russiske dramaturg Konstantin stanislavskijs ideer. Flere af truppens medlemmer havde fået en professionel uddannelse, fx Asro ved solowzow teatret i Kiev, Morewski fra petersborgs
teaterskole og judith lares i Moskva.
de ville med Asros ord opbygge et nyt og ægte kunstnerisk teater, og
de blev forbillede for flere af de jiddishe kunstteatre i 20erne. 1921 drog
truppen på europa-turne, hvorfra nogle af de mest fremtrædende skuespillere ikke vendte tilbage til Vilna. i 1921-22 var truppen på gæstespil i
Berlin. Allerede fra første opførelse begyndte Alomis, Asro, Blumenthal
og grossbart at optræde selvstændigt med oplæsninger og korte scener i
tilknytning til opførslerne, noget som de senere kunne rejse rundt med.
Herz grossbart rejste hele verden rundt og holdt foredrag, i UsA indspillede han 10 plader med sin foredragskunst.47 i Jødisk Familieblad
skrev en anmelder:
“disse Kunstnere spiller og fortolker deres Kunst i det sprog, mange af os
taler og forstaar, nemlig: jiddisch, hvorfor Betingelserne er til stede for at
kunne faa det rette Udbytte af deres spil, hvad man ikke kunde sige det
samme om “Habimas”, da man ikke fuldt ud kunde følge med paa grund
af sprogvanskeligheden.”48
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i anledning af ‘di vilners’ besøg afholdt Hoivri hazoir en foredragsserie
om jiddish teater af samuel Beilin.49 Forestillingerne med Alomis og Asro
var en formidabel sukces blandt de jødiske indvandrere, og allerede i
marts 1933 kom de tilbage og gav nye forestillinger.
i december 1933 havde Zionistforeningen inviteret to medlemmer af
Habimahs ensemble, Chawe joelit og david Vardis, til at optræde i Casino. i januar 1934 kom di vilners tilbage og gav to forestillinger med Den
røde Itzik (middelaldertragedie overs. til jiddish), Rachels rettergang med
Gud (Zweig oversat til jiddish), s. Anski: scener fra Der dibuk, l. tolstoy:
I Havnen, Meylekh ravitsch: Ballade om Moderen til den faldne Soldat
Nr. 1603 og peretz Hirschbein: De grønne Enge.50
i marts 1934 var det så igen david Vardi og Chawe joelits tur til at give
en forestilling i Casino. david Vardi (f. 1893-1973 opr. rozenfeld) hørte
oprindelig til Habimah-truppen, mens den var i Moskva og var instruktør
på en del af truppens stykker. i 1923 rejste han som én af de første Habimah-folk på turne over letland, litauen, estland og endte i palæstina.
i 1924 tog han til UsA. på denne turne optrådte han som regel alene. i
1925 opførte han sammen med andre Anskis Der dibuk på engelsk i new
York og andre steder. i 1927 grundlagde han sammen med Chawe joelit
et jiddish teater kaldet Vardi-joelit teater-studie, hvor det var jødiske arbejdere fra newark, som spillede.51 i København spillede Vardi og joelit
både på hebraisk og jiddish og var inviteret af jødisk Forældre Forening
og jødisk Folkeforening. Forestillingen blev annonceret på jiddish.52
i april 1934 var den jødisk-amerikanske skuespiller Benny Adler i København og spille.53 Benny Adler (f. 1886 i rumænien) havde tilbagelagt
en rejse som lignede mange andre ‘Vagabond stars’. Han var blevet opdaget af omrejsende skuespillere som 13-årig og blev grebet af skuespillet.
som 15-årig begyndte han at deklamere på scener i london. Han tog videre til UsA og blev som ganske ung professionel skuespiller og optrådte
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i new York, Montreal og Chicago. i slutningen af tyverne spillede han i
Wien og i polen.54 den 21. april 1934 spillede han i Casino Froy mentsh
teyvl [Fru menneske djævel] “med medvirken af de bedste stedlige kræfter”.55 Benny Adler blev en sukces og måtte gentage sin optræden den10.
maj. Her opførtes Uriel Akosta. “efter den strålende kritik sven Borberg
gav første forestilling regner Folksfareyn og Hoivri Hazoir med udsolgte
huse”. Borberg havde set første forestilling, men Benny Adler havde sat
Uriel Akosta op på 14 dage. og det kunne ses. Anmeldelsen i Mosaisk
Samfund var meget kritisk.56
Både Vilners, Habimah og Benny Adler bragte nye opfattelser af jiddish teater til København. den klassiske melodramatiske spillestil var
under kritik. den kommunistisk orienterede teatergruppe fra jødisk Arbejder Kultur Forening (jAKF) begyndte fx at arbejde sammen med instruktøren per Knutzon (1897-1948), som både instruerede det
kommunistiske revolutionært teater og satte nogle af tidens mest omtalte moderne stykker af Kjeld Abell og Bert Brecht op. det førte til indstudering af talekor og en længere serie ‘levende aviser’, dvs. en aktuel
revypræget teaterfremstilling bygget op over avisens genrer.
det aktuelle perspektiv kom også i fokus, da jødisk Forening af 1930
fik en anmodning fra danske skuespillere og fra AoF om at opføre Ferdinands Bruckners skuespil Racerne, som handler om de daværende tilstande i tyskland. Foreningen sagde ja, og stykket blev sat op på Casino
den 17. februar 1935 med Anton Hansens dekorationer. teatercensor j.C.
normann forbød Racerne til offentlig forevisning. det var udæskende i
forhold til tyskland udtalte han til Social-Demokraten.57
Benny Adler kom tilbage i august 1935. sammen med Yidisher yugntteater opførte han den 25. august strindbergs Faderen [der foter]. den
havde faktisk været opført 3 gange før og fik en interessant anmeldelse
af samuel Beilin. Han skrev, at Adler gjorde den fine, afslebne, nordiske
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ritmester til en oppustet russisk officer. “det er ikke noget at vise os, som
kender strindberg.”58 det kan vel betragtes som et mål på den fremadskridende integration.
Chayele grober fra Habimah optrådte i odd Fellow palæet den 10.november 1935. Beresowski, det jødiske kor Hasomirs dirigent, anmeldte
hendes optræden overstrømmende.59 den 1. december var der koncert
med grober i studenterforeningen, hvor 800 mennesker hørte hende
synge og deklamere.60 i april 1936 kom endnu en af di vilners, nemlig
jacob Weislitz, på besøg. Han gav oplæsningsseancer den 18. og 25. april
i Weinold. Men han blev en sådan sukces, at han optrådte på iKors
bazar den 27., ved iKor og jAKFs majfest 2. maj, i jødisk Håndværkerforening 3. maj, for Zionistforeningen, Hasomir, Foreningen af 1930
og jødisk Ungdomsforening den 4. maj. den 10. maj holdt iKor,
iKors kvindegruppe og jAKF festaften for Weislitz. det blev en ren
Weislitz-epidemi. Han gik herefter i gang med at indstudere Friedrich
Wolffs skuespil Professor Mamlock “med de bedste kræfter”. stykket blev
opført den 17. maj i Borgernes Hus med amatører fra Yidisher yugntteater. Han havde selv oversat stykket til jiddish (med titlen Di gele lote
[den gule lap]) og spillede selv professor Mamlock. Abram Krotoschinsky anmeldte stykket overstrømmende.61
Knap var Weislitz rejst, før to kendte jødiske skuespillere kom til København, nemlig brødrene rudolf Zaslavski og shloyme naumov. Zaslavski (f. 1886) og naumov (f. 1898) var oprindelig fra Ukraine. de
havde begge en lang erfaring som omflakkende skuespillere. Zaslavski
havde således spillet med ida Kaminska, én af de største jiddishe stjerner
nogen sinde. Han udvandrede i tyverne til sydamerika, hvor han optrådte
i Argentina og Brasilien. i 1933 kom han tilbage til europa og dannede
par med sin bror shloyme naumov.62 de optrådte den 21. juli 1936 i HKbygningen i studiestræde. de spillede i første afdeling uddrag af sholem
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Aleykhems Tevye der milkhiger [Mælkemanden tevye], fragmenter af peretz og nadir, en scene af israel joshua singers Joshe Kalb, i anden afdeling jiddishe folkesange og khasidiske sange og i tredje afdeling jødiske
musikbilleder, bl.a. jødisk jazz. de blev her nogle måneder og satte bl.a.
Tevye der milkhiger op den 23. august med danske amatører og begge
brødrene. i september stødte niusia (eller nucia) gold til dem, og hun
afholdt oplæsningsaftener. den 20. september spillede de alle tre tolstojs
Kreutzer Sonata på jiddish (Libe ohn frayndshaft [Kærlighed uden venskab]). rudolf Zaslawski ville sætte sholem Aleykhems Den store gevinst
op under titlen 200.000. desværre blev han syg, og stykket blev ikke til
noget. i begyndelsen af november rejste han, men niusia gold og
shloyme naumov instruerede og spillede den 15. november i Borgernes
Hus Yoshke der shdot klezmer [Bymusikanten joshke], en tragikomedie
af ossip dimov. der medvirkede 20 personer. samuel Beilin anmeldte
stykket (hvor i øvrigt hans ene søn, jacob, spillede med) meget fint. i begyndelsen af december rejste også de videre. Men først holdt niusia gold
en oplæsningsaften den 9. december i empiresalen på Blegdamsvej. Hun
læste værker af Avrom reyzen, richarik, Bialik, olgin, Moyshe nadir
og itzig Fefer og “vor egen begavede og afholdte digter, Ritterband, af
hvilken der bl.a. reciteres: “Der Schuster”.”63
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et andet stort gæstespil i København var di vilner-skuespilleren Herz
grossbart. Han havde rendyrket en art kunstnerisk foredrag, som var en
stor sukces. Han kaldte dem for ‘ordkoncerter’. også i København var
de en sukces. Han blev her fra april til september 1937 og gav 8 ordkoncerter. Bl.a. optrådte han på skandinavisk jødisk Ungdoms Forbunds
17. kongres den 28. juli ved en festbanket sammen med Børge rosenbaum.64 i oktober kom de to di vilner-skuespillere semmy Weinstok og
lola silbermann. de blev i København til december 1937. Hvad Zaslawski ikke fik gennemført, gjorde semmy Weinstok, nemlig at sætte sholem
Aleykhems 200.000 op sammen med foreningen Zukunft. Abram Krotoschinsky anmeldte stykket i Jødisk Ugeblad og skrev, at det ikke blev
noget gennembrud, men lola silberman lyste som en brillant.65 i begyndelsen af 1938 var de to polsk-jødiske skuespillere Mila Weislitz og Moszek potaschinsky i byen. de blev her i næsten 4 måneder og optrådte med
oplæsninger i flere af de jødiske foreninger og satte gottesfelds Parnus
[livsgrundlag] op. de optrådte både sammen med Børge rosenbaum og
Abram Krakowski.66 i efteråret 1938 kom de tilbage og gav en række nye
oplæsningsaftener. i marts 1939 kom shloyme naumov og i juni Herz
grossbart på kort besøg. Men herefter var det slut med gæstespillene.
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137. Yom hakhupeh [Bryllupsdagen] af joseph Brody.
idisher handverker-fereyn in Kopenhagen/A. timianov/ rantzausgade
58/12.3.1927
12.3.27 opfører Håndværkerforeningen Bryllupsdagen som andet gæstespil med skuespilleren Adolf temianov i en tætpakket sal i rantzausgade. Hr. temianov er velkendt. For 10 år siden optrådte han i København på det jiddishe teater. er på europaturne og vil blive i København
nogle måneder. Han var usædvanlig god. Udsøgt var også new yorkeren gitele lifshits.
Kopenhagener tribune 1, 15.3.27.

138. Tsurik tsum folk [Tilbage til folket] af shmuel deyksel.
idisher handverker-fereyn in Kopenhagen/A. timianov/??/?? efter
15.4.1927
teaterforestilling. tsurik tsum folk med temianov. Han har 25 års jubilæum i maj.
Kopenhagener tribune 3, 15.4.27.

139. Timianovs 25 års jubilæum
idisher handverker-fereyn in Kopenhagen/A. timianov/??/7.5.27
Håndværkerforeningen fejrer temianovs 25 års jubilæum 7.5.27. Han
har spillet i hele verden.
Kopenhagener tribune 4, 1.5.27
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140. Der dibuk [Dæmonen] af An-ski.
diletantforeningen/A. timianov/??/før 28.12.1927
p.Welner: jødisk teater i København. Social-Demokraten 28.12.27.
Mosaisk Samfund 7.1.28, forts. 21.1.28 og 4.2.28.

Vore Damer 22.2.1928
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141. Mirele efros. Et Livsbillede af jacob gordin
jødisk dramatisk Klub/??/gimles teatersal, grundtvigsvej 14/14.3.1928
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142. Got, mentsh un teyvel [Gud menneske og djævel] af jacob gordin.
iKor, gezelshaft tsu helfen idisher kolonisatsie in sovjet-rusland/
s. Beilin/Casino/25.3.1928
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143. Den gerrige (på jiddish) af jean-Baptiste Molière.
Haandværkerforeningen/??/Casino/27.1.1929
Haandværkerforeningen
har 15 Aars jubilæum
6.1.29 med Middag i lokalet. 27.1.29 opføres derfor i Casino Molières den
gerrige paa jiddisch.
Jødisk Familieblad 8,
1.1.29.
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144. Di emmeshe kraft [Den sande kraft] af jacob gordin
jødisk dramatisk Klub/louis Halberstadt/gimles teatersal/10.4.1929
jødisk dramatisk Klub består af 8-9 damer, der hvert Aar allierer sig
med en hel del unge damer og Herrer. i fjor satte de gordins Mirele
efros op. i år vil de spille gordins den sande styrke (die emmeshe
Kraft) 10.4.29 i gimles teatersal. Biletter købes hos Medlemmerne
Frk. s. Bresky, Frk. e. Fischer, Frk H. staropolsky. Hr. Butinskys orkester vil spille op til Bal bagefter. Jødisk Familieblad 14, 1.4.29.

i Jødisk Familieblad 16, 1.5.29: Medvirkende i gordins der emeshe
kraft var: sonja Bresky, edith Fischer og edelsteen. Herrerne var:
Besjakow, gelwan og smaalann “tre flinke skuespillere med energi og
temperament”. indstudering: louis Halberstadt. det fremgår ikke om
stykket blev spillet dansk eller på jiddish. den Besjakow, som nævnes er
sam Besekow (nr. 2 fv.).

Jødisk Familieblad 16/1.5.1929
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d7. JUrevy 1929
jødisk Ungdom lavede i 1929 revy, som Mosaisk Ungdomsklub havde
gjort det i 1907.

Jødisk Familieblad 16/1.5.1929
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145. Der alter un der nayer dor [Den gamle og den nye generation] af Felix Breschel.
Hakoah/ isak resnik m. indlagte brydekampe tilrettelagt af Meyer rudaizky/ Håndværkerforeningens store sal/29.9.29
i anledning af Hakoahs 5 års jubilæum arrangerer Foreningen en teaterforestilling med Bal, 29.9..29 i Haandværkerforeningnes store sal.
der opføres den gamle og den nye generation af Felix Breschel, sat i
scene af isak resnik. i stykket er indlagt Brydekampe, som er tilrettelagt af Meyer rudaizky.
jF 1, 15.9.29

d8. Gæld
Haandværkerforeningen/Walther Weisdorff/Casinos lille sal/10.11.1929
Jødisk Familieblad 6, 1.12.29. det fremgår ikke om stykket er på dansk
eller jiddish.
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146. Far unzer gloybn [For vores tro] af schalom Asch.
idisher teater-ferayn in Kopenhagen/s. Beilin/Folkets Hus, enghavevej/21.4.1930
jødisk teaterforening
denne nye Forening afholder sin første Forestilling 21.4.30 i Folkets Hus,
enghavevej. der opføres Aschs For vores tro.
Jødisk Familieblad 15, 15.4.30
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H2. Golem [Et kunstigt menneske] af leivick,
H3. Dibbuk [Dæmon] Khaym n. Bialik og
H4. Davids Krone af Calderon
Habimah/i.B. Wachtangov/Casino/22.-24.10.1930
Habimahs besøg i København 1930 satte menighedens blad
Jødisk Familieblad (3, 15.10.30) på den anden ende. i nr. 4,
1.11.30 hed det: “Ankomsten blev en festlig Optakt til hele den
uforglemmelige Habimah-Uge. der var mødt hen ved 1000
Mennesker paa perron nr. 4 paa Hovedbanegaarden for at
tage imod Kunstnerne, der kom onsdag Morgen Kl. 8,23 fra
sverige. “Hasomir” sang under leelse af Hr. Beresowsky nationalsangen “Hatikvoh”, og Hr grosserer B. Slor tilraabte de
ankommende gæster med et “meworchim haboîm!” derefter
blev der raabt “Hedad” (Hurra) […]
Eftermiddagsbladene bragte lange Interview’s med Madame
rowina. desværre fulde af Fejl og Misforstaaelser. særlig Berlingske Tidendes unge Medarbejder havde været uheldig. Han
havde forstaaet, at de var paa en tourné til alle skandinaviens
større Byer, og at de spillede paa – Jiddisch!!”

Habimahskuespilleren Hannah Rowina i centrum
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147. A gast fun yener velt [En gæst fra den anden verden] af j.d. Berkovitz.
idisher teater-fareyn in Kopenhagen/s. Beilin/Folkets Hus, enghavevej/
30.11.30
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148. Der sharlatan [Charlatanen] af jacob gordin.
der yidisher teater-fareyn/Hr. temianov/Casino/29.3.1931
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149. Naftoli Herts af jacob gordin.
Yidisher teater-fareyn in Kopenhagen/??/Folkets Hus, enghavevej/3.5.1931

Overskuddet fra denne teateraften går til de nødlidende jødiske børn i de jødiske skoler i Polen.
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150. Farbittene jotres [Forvekslinger] af sholem Aleykhem og

151. Foter un zun [Fader og søn] af sh. An-ski.
teater-fareyn “Yugnt” og der yidisher teater-fareyn/s. Beilin og r. reznik/emdruplund/16.8.1931

“iKor”s Kvindegruppe afholder stor Biro-Bidschan Havefest i emdruplund med teater (teater-fareyn “Yugnt” og der yidisher teater-fareyn) og brydning (Hakoah).
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152. Kidush hashem [Helliget være navnet] af schalom Asch.
timianov/Casino, lille sal/13.9.31
det er usikkert om denne forestilling med timianov blev til noget. Jødisk Familieblad 13, 1.8.31 skriver at “den kendte jødiske skuespiller
A. Temjanow opholder sig atter i København og planlægger en række
Forestillinger i den kommende Vintersæson. Hr. temjanow agter at opføre nogle af de mest kendte og bedste teaterstykker, der er skrevet paa
jiddisch, og vil saaledes begynde med “Kiddusch Haschem” af Forfatteren Scholem Asch. skuspillet, som vi i vort næste numer vil omtale
nærmere vil blive opført den 13. september i Casinos lille Teater.” titlen betyder ‘helliget være navnet’, hvor navnet er guds navn, som jøder
ikke må udtale.

153. ??
der yidisher teater-fareyn/??/Casino/15.11.1931
løbesedlen annoncerer, at den jødiske teater-Forening vil opføre et
stykke i Casino den 15. november 1931, men ikke hvilket stykke.
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154. Mirele efros af jacob gordin
jødisk dramatisk Klub/louis Halberstadt/??/efter 8.4.1932
Mosaisk Samfund 8.4.32

155. Motke Ganef [Tyven Motke] af schalom Asch.
der yidisher teater-fareyn/Casino/8.5.1932
jødisk teaterforening opfører 8.5.32 i Casino scholem Aschs ‘tyven
Motke’. derefter Bal til jazzband.
Mosaisk Samfund 29.4.32

156. Fun’m fayer [Fra ilden] af shmuel deyksel.
iKor’s teater grupe/r. reznik/ griffenfeldtsgade 7/15.1.1933
i anledning af di yidishe arbeter leze-zal’s 25 års jubilæum. det er
Bunds arbejderlæsesal for alle, som har skiftet navn. prologen var af
den kendte østrigske forfatter Ziskin ljew, mens iKor’s teatergruppe
opførte enakteren Fra ilden.

157. Dray matones [De tre gaver] af j.l. peretz,
158. Der meshugener batlen [Den gale kabalist] af j.l. peretz og
159. Grine felder [Grønne enge] af peretz Hirshbein.
Yidisher handverker-fareyn og Yidisher eltern-fareyn/di vilners:sonja
Alomis og Aleksandr Asro/Casinos lille sal/22.1.1933
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160. Di mekubolim [Kabalisterne] af j.l. peretz,
161. In keller [I kælderen] af peretz Hirschbein og
162. Ja khasene hobn, oder nit khasene hobn? [Skal vi gifte os, eller skal vi ikke gifte os?] af j. trunkeler.
Yidisher handverker-fareyn og Yidisher
eltern-fareyn/di vilners:sonja Alomis
og Aleksandr Asro/Casinos lille
sal/28.1.1933.
22.1.33 optræder di Wilner i Casino.
en trup stiftet af peretz Hirschbein i
1916. “disse Kunstnere spiller og fortolker deres Kunst i det sprog, mange
af os taler og forstaar, nemlig: jiddisch,
hvorfor Betingelserne er til stede for at
kunne faa det rette Udbytte af deres
spil, hvad man ikke kunde sige det
samme om “Habimas”, da man ikke
fuldt ud kunde følge med paa grund af
sprogvanskeligheden.” Jødisk Familieblad 1.1.33. i anledning af di Vilners
besøg afholder Hoivri hazoir en Foredragsserie om jiddish teater ved s. Beilin. Første gang 8.1.33 i park Hotel,
derefter dans. næste gang 18.1.33 i ny
Kongensgade. Mosaisk Samfund 6.1.33.
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29.1.33 Afskedsfest for Vilners med Hasomir koret, Simma Korzen, Charles Senderowitz. Mosaisk Samfund 28.1.33
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163. Di eybige mame [Den evige moder] af lisa lebrowskaja.
jacob Adler/ Folkets Hus enghavevej/19.2.33
Adlerfiasco, landevejskomedie, fjællebodsdramatik,. skrev anmelderne
om Den evige moder i Politiken, Social-Demokraten og Aftenbladet
20.2.33. stykket var forfattet af en af truppens medlemmer lisa lebrowskaja. Social-Demokraten skrev: “publikum var højlydt tilfreds
med de skrappe optrin, mest formodentlig fordi de foregik paa jiddisch. der paatænkes en offentlig Forestilling. den vil dog ikke kunne
interessere. Aftenbladet skrev: “jødekomedie er jo noget for sig, der
ikke kan maales med almindelig vesteuropæisk Alenmaal.”

164. ??
di vilners:sonja Alomis og Aleksandr Asro/Casino, lille sal/23.2.1933

165. ??
di vilners:sonja Alomis og Aleksandr Asro/Foreningen jeschurun/
1.3.1933
166. Di goldene kayt [Den gyldne kæde] af j.l. peretz,
167. Der meshugener batlen [Den gale kabalist] af j.l. peretz og
168. Skinsyge, sidste akt af Mikhail Artsibashevs drama
di vilners: sonja Alomis og Aleksandr Asro/Casino, lille sal/4.3.1933
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169. Habima: Chawe Joelit og David Vardi
dansk Zionistforening/Casino, lille sal/30.12.1933
“et egenartet og indholdsrigt program paa jiddisch og hebraisk. i programmet bl.a. typer og Billeder fra den 18. Zionistkongres (leo Motzkin, jabotinsky, nokhum sokolov, Kh. n. Bialik o.a.). Uddrag af
Habima’s repertoire: “dibbuk”, “den evige jøde” o.a.
Annonce på jiddish for Zionistforeningen og for Hamibahs optræden.
Mosaisk samfund 29.12.33

170. Den røde Itzik (middelaldertragedie oversat til jiddish).
171. Rachels rettergang med Gud (stefan Zweig oversat til jiddish).
172. Humoresker.
Håndværkerforeningen/di vilners: sonja Alomis og Alexandr Asro/
Casino/14.1.1934
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173. scener fra Dibuk [Dæmon] af sh. An-ski.
174. I Havnen af l. tolstoj.
175. Ballade om Moderen til den faldne Soldat Nr. 1603 af M. ravitsch.
176. De grønne Enge af peretz Hirschbein.
di vilners:sonja
Alomis og Alexander Asro/Haandværkerforeningen
[et lokale]/27.1.1934

Mosaisk Samfund 26.1.1934
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177. Gei sei a Naawi un treff [Gå vær en profet og gæt] af j.d. Berkowitz.
178. Sir John af leib Halpern.
179. Di muter fun Meichiach [Messias’ moder] (fun Eybigen id [Den evige
jøde]) af d. pinski.
180. Naach Kwure [endnu en begravelse] af j.l. peretz, og
181. Herr Vardis berømte improvisationer m.m.
Yidisher eltern-farayn og Yidisher folks-farayn/Habimah: Chawe joelit og
david Vardi/Casino, lille sal/4.3.1934
på gennemrejse fra england vil de to store jødiske kunstnere Vardi og
joelit give endnu en teateraften, som finder sted søndag den 4. Marts kl.
20,30 pr. i Casinos lille teater, Amaliegade. Jødisk Familieblad 6/1934.
Gei sei a Naawi un treff er skrevet med et dansk å (aa) i novi (profet)..
Naach Kwure har igen et dansk å (aa) i nokh (endnu). det var ret almindeligt at transkribere jiddish med danske vokaler. således kunne navnet
Moyshe blive til Møjsche.

Mosaisk Samfund 23.2.1934
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182. Wos mir seinen, bleiben mir [Hvad vi er, forbliver vi] spillet af børn;
183. Dos forblontschete Meidele [Pigen der for vild] operette opført af 24 småpiger
jødisk Kvindekomité til Hjælp for Medem-sanatoriet/samuel Besekow og sima
Korzen/domus Medica, Amaliegade/4.3.1934
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184. Der umbekanter [Den fremmede] af jakob gordin
Yidisher yugnt-teater in Kopenhagen/s. Beilin/Haveselskabet/15.4.1934

Program s. 1
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Program s. 3
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Program s. 2

Program s. 4
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Holdet som spillede Der umbekanter 15.4.1934:
Bageste række (højre mod venstre):
ester israel, Minna lejserowik,
sara schwartsbart, sonja pliskin,
Bele srednitsky, Bertha israel,
samuel Beilin, ester Kreveratski,
Fanny janovitsky, poula Braun,
Frida pliskin, Anna Krølvertski,
robert levin.
Midterste række (højre mod venstre): Herman Keller, isak gringer,
rebekka schwartsbart, noah
Unterschlag, nora Unterschlag,
Bertha silber, ester Asser.
Forreste række (højre mod venstre): jacob Beilin, libe Krakowsky, poula gringer, ejner levin.
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185. Froy mentsh teyvl [Fru menneske djævel]
Yidisher folks-fareyn/Benny Adler/Casino/21.4.1934
Annonce på jiddish for
Yidisher folks-fareyn:
Beni Adler fra Amfionteater, nyu York 21.4.34 i
Casino med Fru menneske
djævel i 3 akter med prolog og sang med medvirken af de bedste stedlige
kræfter.
Mosaisk Samfund 20.4.34
Benny Adler blev en sukces og blev gentaget
10.5.34 i Casinos lille sal.
opførte sammen med de
bedste Amatører (hvoraf
de fleste fra jiddischer jugend teater) Uriel Akosta. efter den straalende
Kritik af sven Borberg
gav første Forestilling,
regner Folksfareyn og
Hoivri Hazoir med udsolgte Huse.
Mosaisk Samfund 4.5.34
Mosaisk Samfund 13.4.1934
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186. Uriel Akosta af Carl gutzkow
Yidisher folks-fareyn og Yugnt-fareyn
“Hoivri hazoir”/Benny Adler/Casino,
lille sal/10.5.1934
Under ledelse af den berømte jødiske
skuespiller Benny Adler og under
Medvirkning af de bedste jødiske
Kræfter, bl.a. jiddischer jugent-teater
opfører Ungdomsforeningen Hoivri
Hazoir og jødisk Folkeforening torsdag den 10. maj i Casinos lille teater
det klassiske jødiske drama Uriel
Akosta af j. lerner.
Jødisk Familieblad 9, maj 34.
Anmeldelse af Benny Adlers Uriel
Akosta. dårlig.
Mosaisk Samfund 18.5.34

Mosaisk Samfund 4.5.1934
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187. Der Zelmenjaner [Zelmenjanerne] af Moses Kulbach.
iKor og jødisk Arbejder Kultur Forenings teatergruppe/??/??/19.8.1934

192. Der meturef [Den vanvittige] af jakob gordin
Yidisher jugnt-teater in Kopenhagen/s. Beilin/Klerkegade teater/25.11.1934

ikor Havefest 19.8.34 med optræden, bl.a. realistisk teater. Begivenheden bliver jødisk teater, der Zelmenjaner, 3. akter af Moses Kulbach,
opført af jAKF teatergruppe. Der Zelmenyaner er en roman af Moyshe
Kulbakh, som handler om en klan af traditionelle jøder i rusland, zelmenjanerne.
Mosaisk Samfund 3.8.1934

188. levende Avis
jAKF/??/??/26.9.1934

189. Seit farscholten [Vær forbandet] af i. Fefer og
190. Helgos Schabbes [Helgos sabbat] af i. Charik.
jAKF teatergruppe/per Knutzon/ guldbergsgade
10/28.10.1934
jAKF teatergr optr. 28.10.34 i guldbergsgade 10.
sketch og talekor.
Mosaisk Samfund 26.10.34

191. levende Avis 3
jAKF/??/??/efter 26.10.1934
Mosaisk Samfund 26.10.34
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lekoved dem 25.
yortsayt nokh
dem reformator
fun der yidisher
bine.
Højtideligholdelse
af 25. året [siden
jacob gordin
døde] efter reformatoren af den
jiddishe scene.
Program s. 3
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Program s. 4
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193. levende Avis 5
jAKF/??/??/

d10. Racerne af Ferdinand Bruckner.
jødisk Forening af 1930/??/Casino/17.2.1935.

Mosaisk Samfund 30.11.34

Foreningen af 1930 har efter Anmodning fra danske skuespillere og
AoF paataget sig at opføre Bruckners sensationelle skuespil “racerne”, som handler om de nuværende tilstande i tyskland.
Mosaisk Samfund 7.12.34

194. Ferborgene Kejches [Skjulte gisp] af p. Bingen.
Yidisher yugnt-teater fareyn in Kopenhagen/??/Casino/10.2.1935
Mosaisk Samfund 14.12.34. til Yidisher yugnt-teaters forestilling spiller bagefter “vores egen lille joe Venuti, Hr. S.[Salle] Rosenbaum”.
Mosaisk Samfund 8.2.35

d9. Min Kones Parfume af leo lang.
Hakoah og poul Vendelbos teaterselskab/??/13.1.1935
Mosaisk Samfund 11.1.35
indlæg om Hakoas teater, som burde forbydes for børn: “slige sovekammerhistorier, der var lidt for slibrige, hører bedre hjemme paa
Montmartre i paris […].”
Mosaisk Samfund 18.1.35
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28.12.34
Anton Hansen tegner dekorationerne til racerne.
Mosaisk Samfund 28.12.34
Censor j.C. normann har forbudt racerne til offentlig Forevisning
efter sukcessen i dagmarteatret. det er udæskende i Forhold til tyskland, udtaler han til Social-Demokraten.
Mosaisk Samfund 25.1.35
Mosaisk Samfund oplyser paa Forespørgsel, at Foreningen af 1930 opfører Ferdiand Bruckners Racerne 17.2.35 paa dansk.
Mosaisk Samfund 8.2.35
17.2.35 opføres paa Casino Ferdinand Bruckners racerne af jødisk
Forening af 1930.
Jødisk Familieblad 5, jan 35
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H5.? Isaks historie
jødisk syklubs 10. basar/spillet af børn/??/3.3.1935
jødisk syklubs 10. bazar 3.3.35 med bl.a et hebraisk teaterstykke Isaks
historie, spillet af børn med mange sange, komp af M. Bornstein.
Mosaisk Samfund 22.2.35

d11.? Moderne Purim-Legender opført af de yngre
t1. Uns treibt die Geschichte opført af Hasorim og chalutzim
Hasorim/??/Weinold/10.3.1935
Hasorim kalder 10.3.35 i Weinold til purimfest. Vi opfører bl.a. “Moderne purim-legender” opført af de yngre, “Uns treibt die geschichte”. et stykke af den jødiske Ungdoms Kamp, opført af Hasorim
og chalutzim.
Mosaisk Samfund 1.3.35
Hasorim var en forening. det er uklart hvilke sprog, stykkerne spilles
på. Her har jeg regnet med dansk og tysk.

195. Levende Avis 9
jAKF/??/??/13.3.1935
Mosaisk Samfund 8.3.35

Mosaisk Samfund 1.2.1935
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196. Mentshen [Mennesker] af sholem Aleykhem
Yidisher yugnt teater/s. Beilin/griffenfeldtsgade 7/24.3.35
Yidisher yugnt teater spiller alligevel ikke sholem
Aleykhems Mentshn, men
stenbergs Di jiddische chasene [Det jødiske bryllup].
det skyldes gæstespil fra
de kendte omrejsende komikere fra Warszawa hr og
fru Macharoffsky.
Mosaisk Samfund 15.3.35
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197. Tog un nocht [Dag og nat] af An-ski.
Yidisher yugnt teater/??/??/5.5.1935
Yidisher yugnt teater opfører 5.5.35 Anskis mesterlige legende “oyg
un nacht. “jjts gæster hr. og fru Macharoff spiller med.
Mosaisk Samfund 26.4.35
Anskis stykke hedder: “tog un nocht”.
Mosaisk Samfund 3.5.35
s. Beilin anmelder Tog un Nocht. godt og dårligt. det daarlige var de
to saakaldte professionelle skuespillere. “For de er – Konen som Manden – ganske middelmaadige dilettanter, hverken mere eller mindre.”
danskerne derimod var udmærkede.
Mosaisk Samfund 17.5.35
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198. En ukrainsk Bondetragedie af sonja Altschul
jødisk teaterforening af 1935/sonja Altschul/Casino/12.5.1935
jødisk teaterforening af 1935 12.5.35 i Casino opfører “en ukrainsk
Bondetragedie” i 3 akter med prolog og epilog af fru sonja Altschul.
Balalajkaorkester under ledelse af Aleksander tjumakoff. sangene
under ledelse af M. Beresowski.
Mosaisk Samfund 26.4.35
Bondetragedien, anmeldes af dr.schornstein: “det bedste
ved stykket, som var skrevet af en Fru Altschul var de af
hende selv syede og broderede dragter, og dermed er alt
sagt.”
Mosaisk Samfund 17.5.35
det fremgår ikke om stykket er på jiddish, russisk eller
ukrainsk.

Mosaisk Samfund 10.5.1935
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199. Gots gejerke [Guds vandreske] af d. Marschak.
ikors teatergruppe/g. levin/iKors havefest/28.7.1935

202. Gots gejerke [Guds vandreske] af d. Marschak
iKors teatergruppe/g. levin/rømersgade 22/8.9.1935

iKors havefest 28.7.35. Her bl.a. iKors teatergruppe, som opfører
d. Marschaks gots gejerke, i 3 akter. Handler om den skærpede Klassekamp under den socialistiske Kollektivisering af landbruget. instruktion g. levin.
Mosaisk Samfund 26.7.35

gots géerke genopføres hos jAKF 8.9.35 i rømersgade.
Mosaisk Samfund 30.8.35

200. Der foter [Faderen] af August strindberg
Yidisher yugnt teater/Benny Adler/??/25.8.1935
25.8.35. Benny Adler vil sammen med Yidisher yugnt-teater spille
strindbergs Faderen.
Mosaisk Samfund 16.8.35

jAKF skulle den 8.9.35 opføre i rømersgade 22 først talefilmen Zvercher og teaterstykket Gots Gejerke, men pga en sørgelig Hændelse kan
det ikke lade sig gøre. i stedet vil revolutionært teater opføre gorkis
Moderen.
Mosaisk Samfund 6.9.35

203. Levende Avis 2.årg.1
jAKF/??/guldbergsgade 10/9.10.1935
jAKF levende Avis 2.årg. 1 9.10.35, guldbergsgade 10.
Mosaisk Samfund 4.10.35

201. Der foter [Faderen] af August strindberg
Yidisher yugnt teater/Benny Adler/Borgernes Hus/31.8.1935
Benny Adler og Yidisher yugnt-teater spiller i Borgernes Hus 31.8.35
Mosaisk Samfund 30.8.35
s. Beilin anmeldte Benny Adlers Faderen og skriver, at han gjorde den
fine, afslebne, nordiske ritmester til en oppustet russisk officer. det er
ikke noget at vise os, som kender strindberg.
Mosaisk Samfund 6.9.35
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204. Chayele Grober fra Habimah
Chayele grober/odd Fellow palæet/10.11.1935
Mosaisk Samfund 8.11.35

Chayele Grober
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205. Afskedskoncert med Chayele Grober
Hasomir/Chayele grober/studenterforeningen/1,12.1935
Mosaisk Samfund 29.11.35
Ca. 800 mennesker til Chayele grobers koncert
en overstrømmende anmeldelse.
Mosaisk Samfund 6.12.35

Chayele Grober

3. periode 1927-1939

159

206. Mirele efros af jacob gordin
Yidisher eltern-farayn og Yidisher yugnt-teater/s. Beilin/ palælokalerne, Klerkegade/15.12.1935

Program s. 1
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Program s. 2-3
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Anmeldelse af Mirele efros: Under Beilins kyndige ledelse, men “det vil sikkert være paa sin plads, om
Hr. Beilin vilde slaa ind paa mere aktuelle og tidssvarende teaterstykker.” Mosaisk Samfund 20.12.35

Program s. 4
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207. eren-ovent lekoved Mendele Moykher sforims (shloyme Yankl
Abramovitsh) 100ter geboydenstog
Yidisher yugnt-teater/s. Belin/Borups Højskole/30.12.1935
30.12.35 fejres 100-året for Mendele på Borups Højskole af 12 jødiske
foreninger. talere: s. Beilin, Wladimir grossmann, M. Friediger, s.
Friedmann, A. Krotoschinsky. oplæsning: A. Krakowsky, s. rosenbaum. Musik: dora gutmanowitz-Korzen, dora Farberoff, thomas
rosenberg. sang: Hasomir. skuespil af Mendeles værker: Yidisher
yugnt-teater. Mosaisk Samfund 27.12.35
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208. Der Trunkeler
Yidisher folks-farayn, jødisk Forening af 1930, Ungdomsforeningen,
Yidisher eltern-farayn, Yidisher handverker-farayn, Hasomir og Zionistforeningen/j. trunkiel/ palælokalerne, Klerkegade/16.1.1936.
Hasomir arrangerer den 1.12.35 en Aften med den største nulende jiddishe Humorist der trunkeler fra Warszawa.
Mosaisk Samfund 22.11.35
der trunkeler kommer alligevel ikke. Hans pas blev ikke færdigt.
Mosaisk Samfund 29.11.35
trunkeler kommer 16.1.36 i palælokalerne, Klerkegade.
Mosaisk Samfund 3.1.36

209. Di gaystige yorshim [De åndelige arvinger] af schalom Asch.
Yidisher yugnt-teater in Kopenhagen/s. Belin/ Klerkegade 2/1.3.1936
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210. Levende Avis
jødisk Forening af 1930/A. Krakowski, s. Beilin, p. Welner, W.
grossmann, A. Krotoschinsky/??/15.3.1936

213. Jacob Weislitz
Yiddisher yugnt-teater og Yiddisher eltern-farayn/jacob
Weislitz/iKors bazaar/27.4.1936

Mosaisk Samfund 28.2.36

Weislitz er inviteret af Zionistforeningen, Hasomir, jødisk Forening af
1930 og Ungdomsforeningen til endnu en oplæsning 4.5.36 i HK.
Håndværkerforeningen har Weislitz 3.5.36

211. Jacob Weislitz
Yiddisher yugnt-teater og Yiddisher eltern-farayn/jacob
Weislitz/Weinold/18.4.1936
interview med jacob Weislitz i Ekstrabladet 16.4.36.
18.4.36 optræder jacob Weislitz i Weinold. Han var med i di vilners.
Yiddisher yugnt-teater og Forældreforeningen arrangerer.
Mosaisk Samfund 17.4.36
Weislitz holder endnu en oplæsningsaften 25.4.36 i Weinold. Han optræder ogsaa paa iKors bazar 27.4.36.
Mosaisk Samfund 24.4.36

212. Jacob Weislitz
Yiddisher yugnt-teater og Yiddisher eltern-farayn/jacob
Weislitz/Weinold/25.4.1936

iKor og jAKF holder majfest 2.5.36 i guldbergsgade med otto Melchior og Weislitz.
Weislitz epidemi. Han indstuderer nu Fr. Wolffs skuespil Professor
Mamloch med de bedste kræfter, 17.5.36 i palælokalerne. Yiddisher
yugnt-teater og Yiddisher eltern-farayn.
Mosaisk Samfund 1.5.36

214. Jacob Weislitz
iKor og jAKF/jacob Weislitz/guldbergsgade/2.5.1936

215. Jacob Weislitz
Yiddisher handverker-farayn/jacob Weislitz/Weinold/3.5.1936

216. Jacob Weislitz
Zionistforen, Hasomir, jødisk Forening af 1930 og Ungdomsforeningen/jacob Weislitz/Weinold/4.5.1936.
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217. Di gele lote [Den gule lap] (Professor Mamlokh) af Friedrich Wolff.
Yiddisher yugnt-teater og Yiddisher eltern-farayn/jacob Weislitz/Borgernes hus/
17.5.1936
A. Krotoschinsky anmelder Professor Mamlokh og giver det en overstrømmende
bedømmelse.
21.5.36 banket for Weislitz som en hyldest fra de jødiske foreninger.
takkebrev fra Weislitz for de 6 uger han har været her.
Mosaisk Samfund 29.5.36

Jacob Weislitz
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218. Jødisk Teateraften med Sang og Musik. 1. af Tewje der milchiker [af sholem Aleykhem], fragmenter af peretz og noadir, scene
af j. singers mægtige sukces Josche Kalb som Moritz Schwratzker.
2. jiddishe og chasidiske folkesange, 3. jødiske musikbilleder, bl.a.
jødisk jazz.
jødisk Haandværkerforening/rudolf og sally naumoff Zaslawski/HK-bygningen, studiestræde 1/21.7.1936
Brødrene rudolf og sally naumoff Zaslawski optræder den
21.7.36 arrangeret af jødisk Haandværkerforening i HK. de spiller: 1. af tewje der milcheker, Fragmenter af perez og noadir,
scene af j. singers mægtige sukces josche Kalb som Moritz
schwratzker opført 500 gange paa amerikanske scener. 2. jiddishe
folkesange og chasidiske, 3. jødiske musikbilleder, bl.a. jødisk jazz.
Mosaisk Samfund 17.7.36
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219. Zaslawski aften med Peretz, Sh. Aleichem og Gordin.
iKor/Zaslawksi/??/12.8.1936
Mosaisk Samfund 21.8.36

220. Tevje der milchiger af sholem Aleykhem
Yidisher hantverker-ferayn Kopenhagen/rudolf Zaslavski og shloyme
[sally] naumov/Borgernes Hus, rosenborggade 1/23.8.1936
s.Beilin: Anmeldelse af tævje der Milchiker. ikke sholem Aleykhems
egen dramatisering og derfor for lang. Men fornøjelig og interessant.
rudolph Zaslawski som tævje, som konen gaalde fru tschernia.
Mosaisk Samfund 28.8.36
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221. Enakter af J.L.Peretz, oplæsning af Peretz Markish, Sholem Aeykhem, Itzik Pfeffer.
jAKF/niusia gold, rud. Zaslawski og shloyme naumoff/??/6.9.1936
Mosaisk Samfund 11.9.36

Mosaisk Samfund 4.9.1936
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222. Niusia Gold læser op af M. Olgin, Aschendorf, M. Nadir, M.L. Halperen, Malech
iKor/niusia gold/guldbergsgade 10/13.9.1936
Mosaisk Samfund 11.9.36

223. Kraytser sonata/ Libe on frayndshaft [Kærlighed uden venskab] af l.tolstoj
jødisk Haandværkerforening/ niusia gold og Zaslawskis/Borgernes Hus/20.9.1936
Mosaisk Samfund 11.9.36
s.Beilin anmelder Kreutzersonaten og synes især godt om niusia gold.
Mosaisk Samfund 25.9.36

Mosaisk Samfund 11.9.1935
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224. Zaslawski læser op
Zionistforeningen/Zaslawski/studenterforeningen/23.9.1936
Mosaisk Samfund 11.9.36

225. Levende avis
jødisk Ungdom/??/studforeningen/28.9.1936
Mosaisk Samfund 25.9.36

226. Recitation af Niusia Gold: proletariske digtere
iKor/niusia gold/guldbergsgade 10/3.10.1936
Mosaisk Samfund 2.10.36

227. Niusia Gold optræder med kunstnerisk program
iKors Kvindegruppe/niusia gold/??/14.10.1936
iKors Kvindegruppe 14.10.36: Kammerater, som har besøgt sovjetunionen fortæller om deres rejseindtryk. niusia gold optræder
med kunstnerisk program.
Mosaisk Samfund 9.10.36

228. Levende avis.
jAKF/??/guldbergsgade 10/28.10.1936
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229. Saaledes og Saadan. 12 billeder af sholem Aleykhem, tunkeler, Brudersohn
Yidisher handverker-fareyn/rudolf Zaslawski/??/1.11.1936
interview med Zaslawski om sholem Aleykhems Den store gevinst, som han sætter op under titlen 200.000.
Mosaisk Samfund 16.10.36
da Zaslawski er syg, bliver Haandværkerforeningens teateraften den 1.11.36 ændret til Saaledes og Saadan. 12 billeder af sholem Aleykhem, tunkeler, Brudersohn m.fl. 200.000 bliver ikke til noget.
Mosaisk Samfund 23.10.36
Forestillingen den 1.11.36 bliver Zaslawskis Afskedsforestilling.
Mosaisk Samfund 30.10.36

230. Niusia Gold
Hasomir/niusia gold/ingemannsvej (Mosaisk drengeskole)/10.11.1936
Mosaisk Samfund 6.11.36

Niusia Gold
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231. Yoshke der shtot klezmer [Bymusikeren Yoshke] af ossip dimov. Afskedsaften
iKor gezelshaft/niusia gold og shloyme naumov/Borgernes Hus/15.11.1936
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232. Niusia Gold: Værker af Abraham Reisin, Izi Charik, Bialik, Olgin,
Møjsche Nadir og Itzik Pfeffer, Ritterband: “Der Schuster”
jAKF/niusia gold/empiresalen Blegdamsvej 26/9.12.1936
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233. Morsom Sketch m. Sange
iKors Kvindegruppe/Vera sacharova/guldbergsgade 10/12.12.1936
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234. Shlachmones [Purimgaver], purimspil i 2 akter opført af børn
235. A doktor [en læge], humoreske af sholem Aleykhem omarbejdet i
moderne stil opført Yidisher yugnt-teater
jødisk syklub af 1/12 1924/g. levin/??/21.2.1937
jødisk syklub af 1/12 1924, Bazar 21.2.37. Aabning af rabbiner W.s.
jacobson. derefter Shlachmones, purimspil i 2 Akter opført af Børn,
samt musikaldk Underholdning Kl. 20: Yidisher yugnt-teater opfører
A doktor, Humoreske af scholoum Aleichem omarbejdet i moderne
stil, instruktion: g. levin. tombola.
Mosaisk Samfund 12.2.37
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236. Di kischefmachern fun Kastlilien [Troldmændene fra Kastilien] af
schalom Asch, værker af sholem Aleykhem, Mendele og perez.
jødisk Haandværkerforenings selvhjælpskasse/niusia gold/ritz selskabslokaler dr. tværgade 1/17.3.1937
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237. Hertz Grossbart
Forældreforeningen/Hertz grossbart/??/efter 9.4.1937
Hertz grossbart, forældreforeningens celebre gæst.
Mosaisk Samfund 9.4.37

238. Herts Grosbart vort-kontsert
??/Hertzgrossbart/Weinolds/
18.4.1937
pga af grossbarts store sukces
kommer der endnu en optræden
18.4.37 i Weinolds. overskriften på
jiddish.
Mosaisk Samfund 16.4.37
s. Beilin anmelder grossbarts første
aften overstrømmende.
Mosaisk Samfund 16.4.37

Grossbart i Buenos Aires
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239. Herts Grosbart vort-kontsert
de jødiske foreninger/Hertz grossbart/HK, studiestræde 1/6.5.1937
Hertz grossbarts Afskedsaften, Forældreforeningen tog initiativ til, at
de jødiske Foreninger arrangerede endnu en Aften, 6.5.37 i HK.
Mosaisk Samfund 30.4.37
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240. Hertz Grossbart med et nyt program
iKor/Hertz grossbart/rosenvængets alle 3/23.5.1937.
iKor s jubilæumsfest 23.5.37 i rosenvængets alle 3, Festtale ved formanden j. Wulff, prolog af s. Beilin, Hertz grossbart med et nyt program, oplæsning ved A. Krakowski.
Mosaisk Samfund 21.5.37

241. Grossbart-aften
iKor/Hertz grossbart/rosenvængets alle 3/10.7.1937
Mosaisk Samfund 2.7.37

242. To enaktere og deklamation
Foreningen Zukunft/??/??/18.7.1937
Mosaisk Samfund 28.5.37
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243. Hertz Grossbart og Børge Rosenbaum
skandinavisk jødisk Ungdoms Forening/ingeniørhuset/28.7.1937
sjUF 17. Kongres i
København 26.28.7.37 i ingeniørhuset. den 28.7
festbanket under
medvirken af Hertz
grossbart og Børge
rosenbaum.
Jødisk Ugeblad
16.7.37

Børge Rosenbaum, senere kendt som Victor Borge.
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244. Mentshn [Mennesker] af sholem Aleykhem
tsukunft og Hakoah/s. Belin/emdruplund/22.8.1937
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245. Afskedskoncert med Hertz Grossbart
Hasomir/Hertz grossbart/Kvindernes Bygning/12.9.1937
Jødisk Ugeblad 27.8.37

246. Levende avis om stævnet på Jomsborg
jødisk Ungdom/??/??/22.9.1937
Jødisk Ugeblad 17.9.37

247. Kontsert fun retsitatsie un gezang [Koncert med recitation og sang]
Zukunft/lola Zilbermann og semmy Weinstok/Weber, linnesgade
25/3.11.1937
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248. Josche Kalb, sang og deklamation, bl.a. sholem Aleykhem, i.Manger, j.singer, M. gebirtig
Zukunft/lola silbermann og semmy Weinstok/??/10.11.1937

249. Lola Silbermann og Semmy Weinstok
??/ lola silbermann og semmy Weinstok/empiresalen, Blegdamsvej/21.11.1937

250. Lola Silbermann og Semmy Weinstok
iKor/lola silbermann og semmy Weinstok/rosenvængets alle
3/4.12.1937
Jødisk Ugeblad 3.12.37

251. 200.000 af sholem Aleykhem
tsukunft/semmy Weinstok med lola silbermann/palælokalerne/12.12.1937
12.12.37 opfører Zukunft 200.000 af sholem Aleykhem indstuderet af
semmy Weinstok, palælokalerne.
Jødisk Ugeblad 3.12.37
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252. Man Weib Man XJZ af Klarbund.
lola silbermann og semmy Weinstok/Malernes Hus/26.12.1937

d12? Vin og vand, en sketch og uddrag af JUFs revy
Keren Kajemeth lejisrael og jødisk Ungdomsforening/??/ ingeniørhusets selskabslokaler, V. Farimagsgade 27/23.1.1938

26.12.37 Afskedsforestilling med silbermann og Weinstok. der opføres
Klarbunds komedie Man Weib Man XjZ i Malernes Hus.
Jødisk Ugeblad 17.12.37
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253. S. Anski, Gorelik, Sholem Aleykhem, Peretz, Nadir, Stenberg, Mutzki og Trunkeler
Yidisher yugnt-teater/Mila Weislitz-potaschinsky og M. potaschinsky/Boulevardpalæet, Hammerichsgade 14/30.1.1938
Jødisk Ugeblad 28.1.38

Jødisk Ugeblad 21.1.1938
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254. Ordkoncert med Weislitz/potaschinsky
iKors Kvindegruppe/Mila Weislitz-potaschinsky og M. potaschinsky/rosenvængets alle 3 o.g./20.2.1938
Jødisk Ugeblad 18.2.38

255. Parnuss [Udkomme] af Chrone gottesfeld.
Yiddisher yugnt-teater/ Mila Weislitz og M. potaschinsky/??/27.2.1938
Jødisk Ugeblad 25.2.38.

Jødisk Ugeblad 21.1.1938
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256. Optræden af Børge rosenbaum og Weislitz/potaschinsky
jødisk syklub af 1/12 1924s basar/Børge rosenbaum og Weislitz/potaschinsky/??/6.3.1938

260. Underholdning
Hasomir/Weislitz og potaschinsky/Mosaisk drengeskole, ingemannsvej/27.3.1938

Jødisk Ugeblad 25.2.38

Hasomirs sangbog er nu færdig, og Bidragyderne indbydes til sammenkomst 27.3.38 paa drengeskolen, Underholdning med Weislitz/potaschinsky.
Jødisk Ugeblad 25.3.38

257. Ordkoncert med Weislitz og potaschinsky, program: M. Kulbak,
M. ravitz, schulstein m.fl.
iKors Kvindegruppe/Weislitz og potaschinsky/??/9.3.1938
Jødisk Ugeblad 4.3.38

258. Weislitz/Potaschinsky og A. Krakowski
Haandværkerforeningen/ Weislitz/potaschinsky og A. Krakowski/??/13.3.1938
Jødisk Ugeblad 11.3.38

259. To purimbørneforestillinger.
Forældreforeningen/s. Beilin/griffenfeldtsgade 7/15.3.1938
Jødisk Ugeblad 4.3.38
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261. A groyse Peretz-fayerung [En stor fejring af Peretz]
iKUF/tsukunft/ M. potaschinsky og M. Weislitz/Weinold/
10.4.1938

iKUF-sektionen: Zukunft, iKor, jAKF, jødisk Haandværkerforening, Hasomir, Hakoah, Forældreforeningen og Folkeforeningen arrangerer stor peretz-aften 10.4.38 i Weinold. tale,
recitation, sang og teater. Hasomir, Beilin, goldberger, potaschinsky/Weislitz med Zukunfts teaterensemble.
Jødisk Ugeblad 1.4.38
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262. Et par enaktere opf af Weislitz/Potaschinsky.
iKor/ potaschinsky/Weislitz/??/24.4.1938
Farvel og tak fra Weislitz/potaschinsky.
Jødisk Ugeblad 22.4.38

263. A shnirl perl [Et perlehalsbånd] af schalom Asch.
iKUF/tsukunft/s. Beilin/palælokalerne/15.5.1938
den store Kulturaften, iKUF, 15.5.38: deklamation af jødiske digte
ved skoleelever, Violin: Karen Fridericia, ved flyglet fru london,
Krakowski læser op, scenisk monolog: s. Beilin, jødiske sange:
Minna Wulf, ved flyglet fru london, recitation: sam. Besekow,
Aktuelt: leibl Beilin, Zukunft spiller schalom Asch‘ Et perlehalsbånd, Hakoah viser interesante sportsnumre.
Jødisk Ugeblad 6.5.38
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264. Et jødisk lystspil
Zukunft/??/ Zukunft/Hakoah stævne/14.8.1938
Jødisk Ugeblad 12.8.38

265. A farsherter peysekh [en forstyrret pesakh] af sholem Aleykhem.
Yidisher eltern-fereyn/s. Beilin/griffenfeldtsgade 7/11.9.1938
Forældreforeningen opfører med 15 børn fra de to skoler A farschærtær
Pesach, komedie i 7 billeder bygget over fortælling af sholem Aleykhem, instrueret af s. Beilin., den 11.9.38 i griffeldtsgade 7.
Jødisk Ugeblad 9.9.38
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266. Paa Grænsevagt, aktuel komedie i 4 billeder.
iKor/??/palælokalerne/18.9.1938
iKor afholder Films- og teateraften 18.9.38 i palælokalerne. Først 3
sovjetfilms, saa opføres paa grænsevagt, aktuel komedie i 4 billeder.
Jødisk Ugeblad 9.9.38

267. Medlemsaften med Weislitz og Potaschinsky
Håndværkerforeningen/Weislitz og potaschinsky/??/30.10.1938
Jødisk Ugeblad 28.10.38

268. Weislitz og Potaschinsky med nyt program, bl.a. fragmenter af J.L.
Peretz’ Bai nacht ojfen alten Mark
Håndværkerforeningen/ Weislitz og potaschinsky/odd Fellow palæet/6.11.1938.
Jødisk Ugeblad 4.11.38
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269. A shnirl perl [Et perlehalsbånd] af schalom Asch
Yidishe kultur-stsene/Yidisher handverker-fareyn/s. Beilin/palælokalerne, Klerkegade 2/11.12.1938
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p. Welner anmelder A Schnirl Pærl ret godt. Men han klager over en af
skuespillerne: “det er snart paa tide, at han spytter den kogende Kartoffel ud, naar han taler jiddisch, saa tilskuerne ogsaa kan forstaa,
hvad han siger.”
Jødisk Ugeblad 16.12.38
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270. A sholem Aleykhem-fayerung [en fejring af sholem
Aleykhem]: Yankl Petakh af sholem Aleykhem
iKUF/s. Beilin/HK, studiestræde 1/19.2.1939
Anmeldelse: Aftenens clou havde været Yiddisher kultur-stsenes opførelse af enakteren Jankl Petach, med bl.a. brødrene j. og l. Beilin.
Jødisk Ugeblad 24.2.39

3. periode 1927-1939
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271. Optræden
jødiske Foreningers Hjælpekomité/shloyme naumow-Zaslafsky/HK,
studiestræde 1/25.3.1939
Jødisk Ugeblad 24.3.39

272. Jiddisch Underholdningsaften
jiddische Kultur scene og Ungdomsforeningen/??/ HK, studiestræde
1/27.3.1939
Jødisk Ugeblad 24.3.39
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273. A groyse leyvik-fayerung [en stor leyvik-fejring]: Hirsh Lekert in
turme [Hirsh Lekert i fængsel]
iKUF/Yidisher kultur stsene/isak garbash og s. Beilin/HK, store sal,
studiestræde 1/11.5.1939
Anmeldelse af læjviks 50 Aars fest. god kritik, især roses Hirsch Lekert i Fængsel med jiddischer Kultur scene instrueret af isak garbasch
og s. Beilin. til slut:
“N.B.!
Kan vi ikke i Fremtiden blive fri for det evige rend op og ned ad salens
Midtergang, medens der er optræden paa scenen? eller stille sig op
foran scenen hele Aftenen som en “Cæsar”? – vise sit skyggebillede
bag Fortæppet eller søgen og raaben efter en optrædende gennem hele
salen-?
Alt dette bidrager kun til, at man bringer hele Aftenens Milieu ned paa
et niveau, der totalt ødelægger Helhedsbilledet.
lad os passe bedre paa rammen omkring det kostbare Billede svarer
nogenlunde – helst helt – til Billedets Værdi.
A. Krotoschinsky.”
Jødisk Ugeblad 19.5.39

3. periode 1927-1939
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274. Aften med Hertz Grossbart
Folkeforeningen, Hasomir, Forældreforeningen, jødisk Haandværkerforening og iKor/Hertz grossbart/HK, studiestræde
1/21.5.1939

Jødisk Ugeblad 12.5.1939
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275. Grossbart siger farvel
Hertz grossbart/HK, studiestræde 1/14.6.1939
Jødisk Ugeblad 9.6.39

Jødisk Ugeblad 9.6.1939

3. periode 1927-1939
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Forestillingerne i
perioden 1940-1956
da gæstespillene holdt op, søgte den hjemlige jiddishe scene igen at overtage initiativet. Amatørspillene havde i hele perioden været der og som
sagt havde nogle af de besøgende også brugt amatører i forskellige opsætninger. i løbet af 1938 og 1939 var der en del amatørforestillinger, ja
selv 1940, 1941, 1942 og 1943 blev der spillet jiddish teater. den 3. maj
1941 var det instruktøren samuel Besekow, som iscenesatte peretz Hirschbeins Di puste kretshme [den tomme kro]. Besekow (1911-2001) var et
ægtefødt barn af den københavnske jiddishe scene, og han havde i 30erne
fået en uddannelse som dansk skuespiller på det kgl. teater. Han drev
det så vidt, at han optrådte som en jiddish-talende skrædder i filmen Skaf
en Sensation.
i landflygtigheden i sverige blev der af den danske klub i göteborg
spillet tre moderne enaktere med georg levin og nora Unterschlak.
efter krigen blev det til 9 opførelser. så var det slut.
i oversigtsform ser det således ud med de jiddishe forestillinger:
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1940
1941
1942
1943
1945
1948
1950
1952
1956
i alt

Stykker

Forestillinger

2
2
2
3
3
3
1
1
1
18

2
2
2
2
3
3
1
1
1
17
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4. periode 1940-56
registrAnt
oplysningerne kommer i denne rækkefølge:
titel, forfatter. trup/instruktør/teatersal/dato

4. periode 1940-1956
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276. Shver tsu zain a yid [Svært at være en jøde] af schalom Asch.
Yidishe kultur stsene/Michail Jo/Borgernes Hus/28.1.1940
28.1.40 opfører Jiddische Kultur scene Aschs Schwær su sain a Jid
til fordel for Hjælpekomiteen i Borgernes Hus. 3 akter instr. Af
Michail Jo. 15 medvirkende.
Jødisk Ugeblad 5.1.40

Jødisk Ugeblad 5.1.1940
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277. Mitn Schtrom [Med strømmen] af schalom Asch.
Jødisk syklub af 1/12 1924/s. Beilin/Weinold/10. marts 1940

4. periode 1940-1956
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278. Di puste kretshme [Den tomme kro] af peretz Hirschbein.
Yidishe kultur-stsene/ eltern-fareyn/samuel Besekow/Borgernes Hus/3.5.1941
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279. Mazl-tow [Tillykke] af sholem Aleykhem og
280. Mayn waybs meschugaes [Min kone er tosset] af M. Arnstein
Yidishe kultur-stsene og eltern-fareyn/s. Beilin/ Weinold/1.2.1942
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281. Purimforestilling.
8 børn og eltern-fereyn/empiresalen, Blegdamsvej 26/3.3.1942

4. periode 1940-1956
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282. Kleptomanie af Maks Hartung og
283. A genialer plan af ludvig Fulda.
eltern-fareyn/s. Beilin/Borgernes Hus/13.12.1942

206

Jiddish Teater i København 1906-56

284. Vider in shule/Atter i skole af leybl Beilin.
285. Vos mir zeynen/Hvad vi er efter l. Horowitz.
eltern-fareyn/s. Beilin/HK, nørregade/17.1.1943

4. periode 1940-1956
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286. Purim forestilling
6 skoleelever/s. Beilin/palæ-lokalerne, Klerkegade/21.3.1943
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287. Frie Mennesker af Z. levin,
288. Poesi og Prosa af Z. levin og
289. Den originale filosof af e.i. peretz.
den danske klub i göteborg/georg levin og nora Unterschlak/Valand/29.4.1945

4. periode 1940-1956
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290. Der fremder [Den fremmede] af Jacob gordin
Jødisk Haandværkerforening og Jødisk Forældreforening/s. Beilin/Borgernes Hus, rosenborggade 1/14.1.1948
Forestillingen spilles til
Fordel for Hjælpekomiteen
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291. En genial plan af l. Fulda
det jiddische Bibliotek og Jiddische Kulturgruppe/s. Beilin/ritz selskabslokaler, dr. tværgade 1-3/19.9.1948
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292. Jankel der schmid [Jankel smed] af david pinski
Jødisk Haandværkerforenings selvhjælpskasse/s.Beilin/Borgernes Hus,
rosenborggade 1/17.11.1948
i anledning af “Jødisk Håndværkerforening”s 35 års jubilæum, og som
led i dens kulturelle arbejde, opførtes – i samarbejde med flygtninge i
Malmø – onsdag den 17. november i ”Borgernes Hus” david pinskis dramatiske folkeskuespil “Jankel der schmid”. det var anden opførelse. premièren foregik i Malmø.
At man har valgt “Jankel der schmid” må betragtes som en hyldest til
forfatteren, der er bosiddende i new York og fornylig fejrede sin 75 års
fødselsdag. david pinski er en højt anset forfatter og har en stor produktion bag sig, deriblandt mange skuespil. […] opførelsen var ikke ilde.
den glædeligste overraskelse var Walter Weisdorf (Kbhvn.) som Jankel.
Man vidste han havde talent, men overraskelsen var, at han kunne gøre
rede for en så vanskelig rolle som Jankels og føre den til sejr. […] Alt i alt
en rosværdig forestilling, som begge foreninger og instruktøren, hr. s.
Beilin, kan være stolt af.
pinches Welner: “Jankel der schmid”, Jødisk Samfund 12/december 1948,
s. 11.

4. periode 1940-1956
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293. Nekome nemer [Hævnere] af schlowes [Henri sloves].
Håndværkerforeningen og Jødisk Kulturforening/Borgernes
Hus/25.10.1950
Jødisk Samfund 9/sep 50

294. Mirele efros af Jacob gordin
Jødisk Haandværkerforening og Yiddischer dramatiske kreis,
Malmø/s. Beilin/Amager selskabslokaler, Markmandsgade 911/10.2.1952
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295. Et tidsbillede fra 1906 ved A. Krakowsky.
Yidishe bibliotek/A. Krakowsky/ny Kongensgade 6/11.2.1956

4. periode 1940-1956
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oVersigt oVer Alle
Fire perioder
Stykker
1906-1921
1921-1926
1927-1939
1940-1956
i alt

118
32
152
18
320

Opførelser
10367
28
127
17
275

Hertil kommer 12 danske, 5 hebraiske, 1 russisk og 1 tysk opførelse.
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sKUespillene
AlFABetisK
titlerne er anbragt alfabetisk, dog sådan, at artiklen på jiddish (a, an,
der, di, dos) og pronominerne en, et, den, det springes over. numrene
henviser til den kronologiske liste af jiddishe skuespil.
200.000 af sholem Aleykhem: 251
Der alter un der nayer dor [Den gamle og den nye generation] af Felix Breschel:
145
Arestant numr 7 [Arrestant nr. 7] af Herman Heyermans, 112
Arno af John rose: 96
Bai nacht ojfen alten Mark af J.l. peretz: 268
Ballade om Moderen til den faldne Soldat Nr. 1603 af M. ravitsch: 175
Bar-kokhba, historisk operette af A. goldfaden: 44
Bebele af peretz Hirshbein. 111
Der ber [Bjørnen] af Anton tjekhov: 90
Blimele oder aliles-dam af Joseph lateiner: 58
Der blinde muzikant [Den blinde musikant] af leon Kobrin: 64
Di brider Lurie [Brødrene Lurie] af Jacob gordin: 117
Chofni og Pinchos eller Jehuda-Stammens Bane af A. scharkanski: 7
Chorban Jeruscholajim: 43
Der dibuk [Dæmonen] af An-ski; 140, 173
Doktorn [lægen] af sholem Aleykhem: 29, 235
Dora eller Millionæren som Tigger af slifferstein: 6
Dovid’s fidele [Davids violin] af Joseph lateiner: 42
Dray matones [De tre gaver] af J.l. peretz: 157
Dwourelle Mejochesses, Den noble Dora af Jacob gordin: 8
Den døbte jøde: 43
Der emes [Sandheden] af Jakob gordin: 120
Di emes’e kraft [Den sande kraft] af Jacob gordin: 32, 33, 122, 144
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Di ershte nokht [Den første nat](oversat af M. Bilavski): 91
Den evige Sang, af Mark Arnstein: 17
Di eybige mame [Den evige moder] af lisa lebrowskaja: 163
Der eybiger yud [Den evige jøde] af dovid pinski: 93
Eyferzukht [Jalousi] af Avrom reyzen: 89
An eytse [Et råd] af sholem Aleykhem: 79, 84, 98
Familien Zwi af david pinski: 3
Farbittene jotres [Forvekslinger] af sholem Aleykhem: 150
Farborgene khupes [Hemmeligt ægteskab] af p. Bimka: 121
A farsherter peysekh [en forstyrret pesakh] af sholem Aleykhem: 265
Far unzer gloybn [For vores tro] af schalom Asch: 146
Ferborgene Kejches [Skjulte gisp] af p. Bingen: 194
Der ferlorener gan-eyden [Det tabte paradis] af leon Kobrin: 56
A fervorfener vinkel [Et afsides hjørne] af peretz Hirschbein: 73
Dos forblontschete Meidele [Pigen der for vild]: 183
Den forrykte paa Hospitalet af gogel [gogol]: 11
Der foter [Faderen] af August strindberg: 71, 95, 200, 201
Foter un zun [Fader og søn] af sh. An-ski: 151
Der fremder [Den fremmede] af Jacob gordin: 125, 290
Frie Mennesker af Z. levin: 287
Froy mentsh teyvl [Fru menneske djævel]: 185
Fun’m fayer [Fra ilden] af shmuel deyksel: 156
Ganovim [Tyve] af p. Bimka:103
A gast fun yener velt [En gæst fra den anden verden] af J.d. Berkovitz: 147
Di gaystige yorshim [De åndelige arvinger] af schalom Asch: 209
Di gebrokhene hertser [De knuste hjerter] af Z. libin: 63, 83
Gei sei a Naawi un treff [Gå vær en profet og gæt] af J.d. Berkowitz: 177
Di gele lote [Den gule lap] (Professor Mamlokh) af Friedrich Wolff: 217
A genialer plan af ludvig Fulda: 283, 291
Den gerrige (på jiddish) af Jean-Baptiste Molière: 143
Dos glik [Lykken] af stanisław przybyszewski: 81, 133
Di goldene kayt [Den gyldne kæde] af J.l. peretz: 166
Di goluekh-kinder af sophie Bielo: 53
Got fun nekome [Hævnens gud] af schalom Asch: 67
Got, mentsh un teyvel [Gud menneske og djævel] af Jacob gordin: 142
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Gots gejerke [Guds vandreske] af d. Marschak: 199, 202
Grine felder [Grønne enge] af peretz Hirschbein: 159, 176
Der groyser yud [Den store jøde] af leon Kobrin: 45
Di gute brider [De gode brødre] af A. reyzen: 110
Helgos Schabbes [Helgos sabbat] af i. Charik: 190
Herkules af g. Bel: 136
Herzele mejuchos oder der jekel bal agolah (Rige Hertz og kusken Jacob) af
Moses richter: 1
Hirsh Lekert in turme [Hirsh Lekert i fængsel] af Halpern leivick:273
I Havnen af l. tolstoj: 174
Ihr Schwester [Jeres søster] af ??: 132
In keller [I kælderen] af peretz Hirschbein: 161
Ja khasene hobn, oder nit khasene hobn? [Skal vi gifte os, eller skal vi ikke gifte
os?] af J. trunkeler: 162
Jødinden af J. lerner: 5, 61
Di jiddische chasene [Det jødiske bryllup] af stenberg: 196
Kapzensohn und Hungermann eller Den paastaaelige Datter af Abraham goldfaden: 4
Khanale di neytorin [Syersken Hanale]af Zigmund Feinmann: 47
Khanah’le oder di gefehrlikhe froy, Den farlige Hustru af Wolf lipsitz: 40
Khasene-nokht [Bryllupsnat] af peter nansen: 80
Khashe die yesoyme [Khashe den forældreløse] af Jacob gordin: 82
Kidush hashem [Helliget være navnet] af schalom Asch: 152
Di kischefmachern fun Kastlilien [Troldmændene fra Kastilien] af schalom Asch:
236
Kleptomanie af Maks Hartung: 282
Kol nidre, oder di shpanishe inkvizitsion [Kol nidre eller den spanske inkvisition]:
36
Kong Achaschvejreiss [Ahasverus]af Jacob gordin: 21
Kreytser sonate/Kreuzer-Sonato af Jacob gordin: 12, 55, 107, 223
Kritikeren af John rose: 97
Der landsman [Landsmanden] af schalom Asch: 127
Der letster yud [Den sidste jøde] af peretz Hirschbein: 99
Levende Avis: 188, 191, 193, 195, 203, 210, 225, 228, 246
Leyder [Lidelser] af A. reyzen: 78
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Di lustige amerikanerin [Den lystige amerikanerinde] af Anshel shorr: 59
Man Weib Man XJZ af Klarbund: 252
Mazl tov [Tillykke] af sholem Aleykhem: 75, 102, 129, 279
Mayn vaybs meshugas [Min kone er tosset] af Mark Arnstein: 92, 101, 280
Di mekubolim [Kabalisterne] af J.l. peretz: 160
Medea oder di vilde printsesin [Medea eller den vilde prinsesse] af Jacob gordin:
66
Mensh un teyvel [Menneske og djævel] af Jacob gordin: 70
A mensh zol men zayn [et menneske skal man være], opera af A. shur [Anshel
shorr]: 25
Mentshn [Mennesker] af sholem Aleykhem: 87, 134, 196, 244
Der meshugener batlen [Den gale kabalist] af J.l. peretz: 158, 167
Der Meturoff/Meturef [Den vanvittige] af Jacob gordin:15, 93, 192
Der milioner als betler [Millionæren som tigger] af shlifershteyn: 62
Mirele Efrot [Mirele Efros] af Jakob gordin: 23, 76, 141, 154, 206, 294
A misferstendnish [En misforståelse] af Mark Arnstein: 124
Mitn Schtrom [Med strømmen] af schalom Asch: 277
Di modelke [Den (kvindelige) model] af Moyshe Minkus: 119
Moderen af Maksim gorki: 202
Motie mielekh der stolier, a lebens bild [Snedkeren Motie Meilekh et livsbillede]
af Z. Kornbluth: 22
Motke Ganef [Tyven Motke] af schalom Asch: 155
Moyshe Hayt af Moyshe richter: 34
Di muter fun Meichiach [Messias’ moder] (fun Eybigen id [Den evige jøde]) af
d. pinski: 179
Naftoli Herts af Jacob gordin: 149
Nekome nemer [Hævnere] af schlowes [Henri sloves]: 293
Di neshume khaper’s [Sjælefangere] af Jacob gordin: 65
Di neveyle [det døde dyr] af peretz Hirschbein: 30, 94
Naach Kwure [endnu en begravelse] af J.l. peretz: 180
On aheym [Hjemløs] af Jacob gordin: 123
Den originale filosof af e.i. perez: 289
Parnuss [Udkomme] af Chrone gottesfeld: 255
Poesi og Prosa af Z. levin: 288
Pupenhoyz af Henrik ibsen: 35
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Purimforestilling: 281, 286
Di puste kretshme [Den tomme kro] af peretz Hirschbein: 278
Paa Grænsevagt, aktuel komedie i 4 billeder: 266
Rachels rettergang med Gud (stefan Zweig oversat til jiddish): 171
Di repetitsie [Prøven] af A. reyzen : 19, 77
Den russiske Don Juan: 43
Den røde Itzik (middelaldertragedie oversat til jiddish): 170
Saffo [Sapfo] af Jacob gordin: 14, 104
Schan und Madlena af octave Mirbo [Mirbeau]: 13
Seit farscholten [Vær forbandet] af i. Fefer: 189
Der sharlatan [Charlatanen] af Jacob gordin: 148
Shir hashirim [Sangenes sang, Højsangen] af Anshel shorr: 31
Die Shkhite [Slagtningen] af Jacob gordin: 10, 51, 16
Shlachmones [Purimgaver]: 234
Shloym’ke sharlatan [Sloym’ke charlatan] af Jacob gordin: 39, 60, 105
Shma Israel [Hør Israel] af ossip dimov: 16, 74
A shnirl perl [Et perlehalsbånd] af schalom Asch: 263, 269
Shturm foygel [Stormfugl] af leon Kobrin: 118
Shver tsu zain a yid [Svært at være en jøde] af schalom Asch:276
Die shvester [søsteren] af ludvig Fulda: 113
Di shvue [Eden] af Jakob gordin: 48, 128
Sir John af leib Halpern: 178
Skinsyge, sidste akt af Mikhail Artsybashevs drama: 168
Der talmed-khokhem [Den takmud-lærde] af rakov: 69, 85
Tewje der milchiker af sholem Aleykhem: 218, 220
Et tidsbillede fra 1906 ved A. Krakowsky: 295
To purimbørneforestillinger: 259
Tog un nocht [Dag og nat] af An-ski: 197
Tre bibelske børnespil af Albert Baer: 131
Tsetzeyt un tsushpreyt [Spredt vidt omkring] af sholem Aleykhem: 49, 86
Tsurik tsum folk [Tilbage til folket] af shmuel deyksel: 138
Tsu shpet [For sent] af Moyshe richter: 114
Di tsvey porlekh [De to elskende par] af Mark Arnshtein: 88
Ukrainsk Bondetragedie af sonja Altschul: 198
Der umbekanter [Den fremmede] af Jacob gordin: 100, 184

4. periode 1940-1956

Uriel Acosta af Carl gutzkow: 17, 37, 115, 186
Di vayse shklafen: 24
Die Verlobung [Forlovelsen] af Wolf lipsitz: 20
Vider in shule/Atter i skole af leybl Beilin: 284
Der vilner balebesl, Cantoren fra Wilna af Mark Arnstein: 28
Di vorheyt [Sandheden] af Jacob gordin: 46
Der wilder Mensch (Den forrykte Søn) af Jacob gordin: 2, 9, 68, 108
Der vitse kenig oder der shtrasenzinger, Vice Kongen eller Gadesanger af Zygmund Feinmann: 26
Vos mir zeynen/Hvad vi er efter l. Horowitz: 285
Wos mir seinen, bleiben mir [Hvad vi er, forbliver vi]: 182
Yankl der smid [Yankl smed] af dovid pinski: 135, 292
Yankl Petakh af sholem Aleykhem: 270
Der Yeshive-bokher, oder, Der Yidisher Hamlet [Yeshiva-eleven eller den jødiske
Hamlet]: 43
Di yesoyme [den forældreløse pige] af Jacob gordin: 41
Yom hakhupeh [Bryllupsdagen] af Joseph Brody: 137
Di yorshim [Arvingerne] af schalom Asch: 57, 116, 113
Yoshke der shtot klezmer [Bymusikeren Yoshke] af ossip dimov: 231
Di yudin, [Zhidovka, Jødinden] af J. lerner: 5, 61
Der yudishe goluekh af Jacob gordin: 18
Dos yudishe harts,Det Jødiske Hjærte af Joseph lateiner: 27
Der yudisher kenig Lir [Den jødiske kong Lear] af Jacob gordin: 52, 106
Yudishe neshome: 38
Zayn vaybs man [Hans kones mand] operette af Abraham izaak Kaminski: 54
Der Zelmenjaner [Zelmenjanerne] af Moses Kulbach: 187

iKKeJiddisHe sKUespil
dAnsKe sKUespil
Muk-Revue 1907: d1
Shabes shabosin (Den store Sabat) af M. sukenikov: d2
Salomon af oscar Wilde: d3
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Børneskuespil: d5
En Søndag paa Amager af Johanne louise Heiberg: d6
JUrevy 1929: d7
Gæld: d8
Min Kones Parfume af leo lang: d9
Racerne af Ferdinand Bruckner: d10
Moderne Purim-Legender: d11
Vin og vand, en sketch og uddrag af JUFs revy: d12

rUssisK sKUespil
Zhenitba/Ægteskabet af n. gogol: r1

tYsK sKUespil
Uns treibt die Geschichte: t1

HeBrAisKe sKUespil
de Mest spillede sKUespil
En hebraisk forestilling: H1
Golem [Et kunstigt menneske] af leiwik: H2
Dibbuk [Dæmon] Khaym n. Bialik: H3
Davids Krone af Calderon: H4
Isaks historie: H5
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der er 25 skuespil, som blev opført to gange, fem, der blev opført tre gange.
Følgende skuespil blev opført fire gange: Der emes’e kraft, Der foter, Kreytser
sonate, Mazl tov, Mentshn og Uriel Acosta. det mest spillede er Mirele Efros,
som blev opført seks gange.
Levende avis blev opført mindst ni gange, men da det er en genre og ikke et bestemt skuespil, tælles det ikke med.
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