FÜHRUNGEN DURCH DIE
DAUERAUSSTELLUNG FÜR
MENSCHEN AUS DER UKRAINE
ЕКСКУРСІЇ ПОСТІЙНОЮ
ЕКСПОЗИЦІЄЮ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ
ЭКСКУРСИИ ПО ПОСТОЯННОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

FÜHRUNGEN DURCH DIE DAUERAUSSTELLUNG
Gemeinsam staunen, schwärmen und Geschichte(n) entdecken: Bei unserer Führung
für die ganze Familie durch die Dauerausstellung im Rothschild-Palais kommt garantiert keine Langeweile auf!
Vielseitig und dynamisch präsentiert sich die jüdische Geschichte Frankfurts von 1800
bis heute. Sie öffnet Fenster zu den Errungenschaften der Emanzipation und zum
Aufbruch in die Moderne. Zugleich zeigt sie, wie eng Aufklärung und Modernisierung
mit Judenfeindschaft bis hin zur Schoa verbunden sind. Reisen Sie mit uns aus der
Gegenwart in die Vergangenheit und finden Sie heraus, was gepflegte Fotoalben,
pompöse Selbstporträts und alte Briefe miteinander gemeinsam haben.

Еврейский музей Франкфурта предлагает бесплатные экскурсии для беженцев
из Украины на русском языке. Начало экскурсий в 14:00 в следующие дни:
Четверг, 11 августа 2022, Четверг, 8 сентября 2022,
Четверг, 13 октября 2022, Четверг, 10 ноября 2022,
Четверг, 8 декабря 2022

LEVI HAT GEBURTSTAG

Das Jüdische Museum Frankfurt bietet Geflüchteten aus der Ukraine kostenfreie
Führungen in russischer Sprache an. Sie beginnen jeweils um 14 Uhr und finden an
diesen Tagen statt:

Workshop für ukrainische Kinder von 6-12 Jahren

Donnerstag, 11. August 2022, Donnerstag, 8. September 2022,
Donnerstag, 13. Oktober 2022, Donnerstag, 10. November 2022,
Donnerstag, 8. Dezember 2022

Das Museum hat einen Hausgeist! Hausgeist Levi feiert Geburtstag und du bist eingeladen! Gemeinsam mit seiner Freundin, der Hausmilbe Fanny, hat er eine tolle Party
organisiert. Komm vorbei und geh mit ihm auf Entdeckungsreise durch unsere Ausstellung. Dort kannst du auch Fotos mit Levi in unserer Fotobox machen und dir später in unserer Kreativwerkstatt einen eigenen Hausgeist basteln.

ЕКСКУРСІЇ ПОСТІЙНОЮ ЕКСПОЗИЦІЄЮ
Разом дивуватися, вражатися та відкривати захоплюючі історії: на нашій екскурсії
для всієї родини постійною експозицією, розміщеною у палаці Ротшильдів, ви
гарантовано не будете нудьгувати!
Жива історія єврейського Франкфурта від початку 19 століття до наших днів
постане перед вами у всьому її різноманітті – від досягнень емансипації до
прориву в сучасність. Водночас виставка розповість про те, як тісно
просвітництво та модернізація перепліталися з антисемітизмом – аж до часу
Катастрофи (Шоа). Вирушайте з нами в подорож із сьогодення в минуле, і ви
дізнаєтеся, що спільного у ретельно оформлених фотоальбомів, парадних
портретів та старих листів.
Єврейський музей Франкфурта пропонує біженцям з України безкоштовні
екскурсії російською мовою. Вони починаються о 14:00 і відбуваються в такі дні:
Четвер, 11 серпня 2022, Четвер, 8 вересня 2022, Четвер, 13 жовтня 2022,
Четвер, 10 листопада 2022, Четвер, 8 грудня 2022

Der kostenlose Workshop für geflüchtete Kinder aus der Ukraine findet in russischer
Sprache statt und wird an diesen Tagen um 14 Uhr angeboten:
Sonntag, 14. August 2022, Sonntag, 18. September 2022

У ЛЕВІ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
воркшоп для українських дітей 6-12 років
У музеї живе домовий! Леві святкує день народження, і ти запрошений. Разом
зі своєю подругою, хатньою кузькою Фанні, він організував чудову вечірку.
Приходьте та вирушайте разом із ним у подорож нашою виставкою. Там ви
також можете сфотографуватися з Леві в нашому фотобоксі, а пізніше зробити
власного хатнього духа в нашій творчій майстерні.
Безкоштовний воркшоп для дітей-біженців з України проходитиме російською
мовою і проводитиметься о 14:00 у ці дні:
Неділя, 14 серпня 2022, Неділя, 18 вересня 2022

ЭКСКУРСИИ ПО ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕВИ

Всем вместе удивляться, поражаться и открывать увлекательные истории: на
нашей экскурсии для всей семьи по постоянной экспозиции, размещенной во
дворце Ротшильдов, вам гарантированно не будем скучно!

мастер-класс для украинских детей от 6 до12 лет

Живая история еврейского Франкфурта от начала 19-го века до наших дней
предстанет перед вами во всем ее многообразии – от достижений эмансипации
до прорыва в Новое время. В то же время выставка расскажет о том, как тесно
просвещение и модернизация переплетались с антисемитизмом - вплоть до
времени Катастрофы (Шоа). Отправляйтесь с нами в путешествие из
настоящего в прошлое и вы узнаете, что общего у тщательно оформленных
фотоальбомов, парадных портретов и старых писем.

В нашем музее живет домашнее привидение по имени Леви! Леви празднует
свой день рождения и вместе со своей подружкой Фанни приглашает тебя
прийти на праздник и отправиться в путешествие по выставке, полное
интересных открытий. Ты сможешь даже сфотографироваться с Леви, а потом
пройти мастер-класс и смастерить своё собственное домашнее привидение.
Бесплатный мастер-класс для детей из Украины проводится на русском языке
и состоится в 14:00 в следующие дни:
Воскресенье, 14 августа 2022, Воскресенье, 18 сентября 2022

Hygienehinweis / Дотримання правил гігієни / Соблюдение правил гигиены
Unsere Ausstellungsräume sind teilweise recht klein. Wir bitten Sie daher, auch
weiterhin in unserem Museum eine medizinische Maske zu tragen. Sie schützen
damit sich selbst und andere Besucher*innen. Bitte informieren Sie sich über die
zum Zeitpunkt Ihres Besuches geltenden Hygienemaßnahmen auch hier:
https://www.juedischesmuseum.de/erkunden/detail/hygienekonzept/
Оскільки частина наших виставкових приміщень невеликого розміру, ми
просимо вас носити під час відвідування музею медичну маску. Цим ви
захищаєте не лише себе, а й інших гостей музею. Інформацію на час вашого
відвідання ви знайдете тут:
https://www.juedischesmuseum.de/erkunden/detail/hygienekonzept/
Поскольку часть наших выставочных помещений небольшого размера, мы
просим вас носить во время посещения музея медицинскую маску. Этим вы
защищаете не только себя, но и других гостей музея. Информацию ко времени
вашего посещения вы найдёте здесь:
https://www.juedischesmuseum.de/erkunden/detail/hygienekonzept/

Veranstaltungsort / Адреса Єврейського музею Франкфурта /
Адрес Еврейского музея Франкфурта
Bertha-Pappenheim-Platz 1,
60311 Frankfurt am Main
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln / Проїзд на метро / Проезд на метро
U1, U2, U3, U4, U5, U8 (Haltestelle Willy-Brandt-Platz)
Tram 11, 12, 14 (Haltestelle Willy-Brandt-Platz)
лінії U1, U2, U3, U4, U5, U8 до станції Willy-Brandt-Platz
або трамваєм 11, 12 та 14 до зупинки Willy-Brandt-Platz.
линии U1, U2, U3, U4, U5, U8 до станции Willy-Brandt-Platz
или трамваем 11, 12 и 14 до остановки Willy-Brandt-Platz.
Treffpunkt / Місце зустрічі / Место встречи
Foyer des Museums
Die Führungen sind auf 10 Personen begrenzt und dauern 90 Minuten.
Der Workshop dauert 2 Stunden und ist auf 10 Kinder begrenzt.
Wir bitten um Anmeldung unter: besuch.jmf@stadt-frankfurt.de
Фойє музею
Екскурсії обмежені 10 особами і тривають 90 хвилин.
Воркшоп триває 2 години та розрахований на 10 дітей.
Просимо зареєструватися за адресою:
besuch.jmf@stadt-frankfurt.de
Фойе музея
Длительность экскурсии 90 минут, число участников в группе ограничено и
составляет не более 10-ти человек.
Длительность мастер-класса 2 часа, число участников ограничено и
составляет не более 10-ти детей.
Для участия в экскурсии или мастер-классе вам необходимо
зарегистрироваться по следующему адресу:
besuch.jmf@stadt-frankfurt.de

www.juedischesmuseum.de

