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יאנואר צוזאמענקונפטן

זונטאג, יאנ.   30
 2022 יערליכע ארט אויסשטעלונג

 עפענונג אויפנאמע*
 6 RIVER TERRACE ,1-3 נאכמיטאג

אלע זענען געלאדענט צו קומען הנאה האבן פון קונסטווערק 
וואס איז געמאכט געווארן ביי די BPCA'ס ארט פראגראמען.    
 טרעפט זיך מיט אייניגע ארטיסטן, די ארטיסטן/לערערס וואס 

פירן אן די פראגראמען, און לערנט מער איבער קומענדיגע 
BPCA ארט פראגראמען און צוזאמענקונפטן.   

 ארט אויסשטעל* מאנטאגס און דינסטאגס,
  6 RIVER ,יאנ. -31 מערץ 29 3-1 נאכמיטאג

  TERRACE )קיינע אויסשטעלונג 2/21( 

   Alison Cattan, Garden View)גארטן אויסקוק(

*ניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלט 
זיין וואקסינירט קעגן Covid-19   צו 
אריינגיין. פאר מער אינפארמאציע, 

   nyc.govKeytoNYC :באזוכט
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מאנטאג, יאנ.   31
2022 יערליכע ווירטואלע ארט אויסשטעלונג

האט הנאה פון א ווירטואלע גאלעריע פון קונסטווערק געמאכט 
דורך אנטיילנעמער פון די BPCA'ס ארט פראגראמען. די ווידיאו 

פרעזענטאציע קען מען זען ביי דעם פערזענליכע ארט אויסשטעלונג און 
ארט אויסשטעל אויף River Terrace 6  )זעה בלאט 2(, אדער אויף די 

BPCA YouTube טשאנעל אנגעהויבן פון דעם דאטום. 

יאנואר צוזאמענקונפטן

Nai Lee Lum, Untitled  

Christine Yost, Pier A

Mafa Edwards, South Cove

סקענט די QR קאוד מיט אייער סמארט דעווייס 
צו זען די BPCA YouTube טשאנעל. 
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יאנואר צוזאמענקונפטן

שבת, יאנ.שבת, יאנ.      0808  
פאמיליע פראגראמען אין דעם וואלקנקראצער מוזעאם: פאמיליע פראגראמען אין דעם וואלקנקראצער מוזעאם: 

אזויווי איגי פעק, ווערט אייער אייגענע ארכיטעקט!*אזויווי איגי פעק, ווערט אייער אייגענע ארכיטעקט!*      
 39 BATTERY PLACE 39 BATTERY PLACE ,10:3010:30 אינדערפרי,  אינדערפרי

די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן אקטיוויטעטן די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן אקטיוויטעטן 
וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען ענווייראנמענט, וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען ענווייראנמענט, 

און מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי. די פראגראמען זענען און מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי. די פראגראמען זענען 
אומזיסט, אבער מען דארף זיך רעגיסטרירן. מער אינפארמאציע און אומזיסט, אבער מען דארף זיך רעגיסטרירן. מער אינפארמאציע און 

רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף: רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף: 
 / /https://skyscraper.org/family_programshttps://skyscraper.org/family_programs

      פארגעשטעלט דורך פארגעשטעלט דורך The Skyscraper MuseumThe Skyscraper Museum אין צוזאמענהאנג מיט אין צוזאמענהאנג מיט
Battery Park City Authority.   Battery Park City Authority.   

דאנערשטאג, יאנ.   13
70'ער סינעמע סעריע: ראק נ' ראל הויך שול

7 אווענט, ווירטואלע פראגראם
 א טייל קאנצערט פילם און א טייל קאמעדיע, ראק נ' ראל הויך שול

)Allan Arkush ,1979 ( רעדט זיך פון א סטודענט וואס פירט אן א ראק 
אויפשטאנד קעגן זיין שולע אדמיניסטראציע מיט הילף פון די ראמאנעס. 

  registration@bpca.ny.gov :רעגיסטראציע נויטיג אויף

סקענט די QR קאוד מיט אייער סמארט דעווייס זיך צו 
רעגיסטרירן צו קוקן ראק נ' ראל הויך שול אויף.
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יאנואר צוזאמענקונפטן
פרייטאג, יאנ.פרייטאג, יאנ.      2121

ווינטער וואונדערלאנד שטילע דיסקא טאנץ פארטיווינטער וואונדערלאנד שטילע דיסקא טאנץ פארטי
WAGNER PARKWAGNER PARK ,6-96-9 נאכמיטאג,  נאכמיטאג

ווייזט אונז אייער בעסטע "אפרעס-סקי" אויסקוק און טאנצט ארום ביי אונזער ווייזט אונז אייער בעסטע "אפרעס-סקי" אויסקוק און טאנצט ארום ביי אונזער 
קאלטע וועטער, פאמיליע פריינטליכע שטילע טאנץ פארטי. דריי לעבעדיגע קאלטע וועטער, פאמיליע פריינטליכע שטילע טאנץ פארטי. דריי לעבעדיגע 

DJDJס פון ס פון  QuietEvents QuietEvents וועלן אויפלייכטן די נאכט מיט'ן אריינבאכענען מוזיק  וועלן אויפלייכטן די נאכט מיט'ן אריינבאכענען מוזיק 
אין באלאכטענע העדפאונס וואס וועלן אייך מאכן זיך רירן. העדפאונס זענען אין באלאכטענע העדפאונס וואס וועלן אייך מאכן זיך רירן. העדפאונס זענען 

אומזיסט, אומזיסט, IDID פארלאנגט. פארלאנגט.

שבת, יאנ.שבת, יאנ.      2222  
פאמיליע פראגראמען ביי די וואלקנקראצער מוזעאם: פאמיליע פראגראמען ביי די וואלקנקראצער מוזעאם: 

פלאנירט מיט פערזענליכקייט! יארגאנג פלאנירט מיט פערזענליכקייט! יארגאנג +6+6**
 39 BATTERY PLACE 39 BATTERY PLACE ,10:3010:30 צופרי,  צופרי

די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן אקטיוויטעטן די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן אקטיוויטעטן 
וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען ענווייראנמענט, וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען ענווייראנמענט, 

און מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי. די פראגראמען זענען און מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי. די פראגראמען זענען 
אומזיסט, אבער רעגיסטראציע איז פארלאנגט. מער אינפארמאציע און אומזיסט, אבער רעגיסטראציע איז פארלאנגט. מער אינפארמאציע און 

רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף:רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף:
https://skyscraper.org/family_programs/ https://skyscraper.org/family_programs/ 

 פארגעשטעלט דורך  פארגעשטעלט דורך The Skyscraper MuseumThe Skyscraper Museum אין צוזאמענהאנג מיט אין צוזאמענהאנג מיט
Battery Park City Authority.   Battery Park City Authority.   

עס איז שניי צייט!עס איז שניי צייט!
אויב די וועטער ערלויבטאויב די וועטער ערלויבט

גייט ארויס און שפילט זיך אין די שנייאיגע טעג! בויעט א שניי גייט ארויס און שפילט זיך אין די שנייאיגע טעג! בויעט א שניי 
מענטש אדער א פעסטונג, נעמט א רייד מיט א טוב און מאכט שניי מענטש אדער א פעסטונג, נעמט א רייד מיט א טוב און מאכט שניי 

מלאכים ביי געוויסע לאקאציעס אויף די גראז פון מלאכים ביי געוויסע לאקאציעס אויף די גראז פון BPCBPC פארקס.  פארקס. 
קוקטס ארויס פאר די שניי צייטן פאן פארזיכט אויף אונזער סאשעל קוקטס ארויס פאר די שניי צייטן פאן פארזיכט אויף אונזער סאשעל 

instagram.com/bpcparks, facebook.com/instagram.com/bpcparks, facebook.com/ :מידיע טשאנעלן: מידיע טשאנעלן
batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_nybatteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny

  ניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלטניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלט**
  צוצו Covid-19  Covid-19 זיין וואקסינירט קעגןזיין וואקסינירט קעגן
  אריינקומען. פאר מער אינפארמאציע,אריינקומען. פאר מער אינפארמאציע,
nyc.govKeytoNYC:   nyc.govKeytoNYC   :באזוכטבאזוכט
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פעברואר צוזאמענקונפטן שבת, פעב.    05
פאמיליע פראגראמען ביי די וואלקנקראצער 

מוזעאם: וואלענטינען אין די הימלען*
 39 BATTERY PLACE ,10:30 צופרי

די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן 
אקטיוויטעטן וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען 
ענווייראנמענט, און מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי. די 

פראגראמען זענען אומזיסט, אבער רעגיסטראציע איז פארלאנגט. 
מער אינפארמאציע און רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף: 

https://skyscraper.org/family_programs/  
 Battery Park אין צוזאמענהאנג מיט The Skyscraper Museum פארגעשטעלט דורך

City Authority.      

דאנערשטאג, פעב. 03
70'ער סינעמא סעריע: הערי און טאנטא

7 אווענט, ווירטואלע פראגראם
א מאן אין זיינע 70'ער יארן ווערט ארויסגעווארפן פון זיין 

 ,)Paul Mazursky ,1974( מאנהעטן דירה אין הערי און טאנטא
און דאן באשליסט צו פארן איבער'ן לאנד מיט זיין קאץ, טאנטא. 
registration@bpca.ny.gov :רעגיסטראציע פארלאנגט אויף

מאנטאג, פעב.   14 
ליבשאפט שלעסער וואלענטין'ס דעי 

ווארקשאפ
3-4:30 נאכמיטאג, ראקעפעלער שפילפלאץ
אלעס וואס מיר דארפן איז ליבשאפט! אלע יארגענג 

זענען געלאדענט צו מאכן א פארעם פון א הארץ 
"ליבשאפט שלעסער" צו ארויפבינדן אויף פארק 

צוימען צייגענדיג אייער ליבשאפט פאר BPC. מוזיק, 
איבערבייס און א פרייליכע שטימונג וועט ווערן 

צוגעשטעלט.

דאנערשטאג, פעב.   10
וואלענטין בלוט דרייוו

 6 RIVER TERRACE ,12-6 נאכמיטאג
ווייזט די ליבשאפט, גיבט בלוט! העלפט צוריק אנפילן די 

פארמינערטע רעזערוון אין די טריי-סטעיט עריע. די גאנצע פראצעדור 
נעמט ווייניגער ווי א שעה און איין נדבה קען ראטעווען עטליכע 

  nybloodcenter.org   :לעבנס! שרייבט אייך היינט איין אויף

סקענט אייער QR קאוד מיט אייער סמארט דעווייס זיך צו 
.Eventive רעגיסטרירן צו זען הערי און טאנטא    אויף

6



דינסטאג, פעב.דינסטאג, פעב.      2222  
SOUND LOUNGE* SOUND LOUNGE*  :דינסטאג רעדט: דינסטאג רעדט

 6 RIVER TERRACE 6 RIVER TERRACE ,77 נאכמיטאג,  נאכמיטאג
צו פייערן שווארצע היסטאריע מאנאט, אן אינטימע זינגער-צו פייערן שווארצע היסטאריע מאנאט, אן אינטימע זינגער-

  NYCNYC לידשרייבער אויסשטעלונג וואס וועט ווייזן אויפגייענדע לידשרייבער אויסשטעלונג וואס וועט ווייזן אויפגייענדע
ארטיסטן פון די אפריקאנער אמעריקאנער געמיינדע. דער אווענט ארטיסטן פון די אפריקאנער אמעריקאנער געמיינדע. דער אווענט 
גיבט א געלעגנהייט פאר ארטיסטן צו מיטטיילן זייערע שטימעס, גיבט א געלעגנהייט פאר ארטיסטן צו מיטטיילן זייערע שטימעס, 

פערזענליכע מעשיות און ליבשאפט פאר מוזיק. פערזענליכע מעשיות און ליבשאפט פאר מוזיק. 

*ניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלט זיין *ניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלט זיין 
וואקסינירט קעגן וואקסינירט קעגן Covid-19Covid-19 צו אריינקומען.  צו אריינקומען. 

 פאר מער אינפארמאציע, באזוכט: פאר מער אינפארמאציע, באזוכט:
nyc.govKeytoNYCnyc.govKeytoNYC

פעברואר צוזאמענקונפטן
שבת, פעב.שבת, פעב.      1919  

פאמיליע פראגראמען ביי די וואלקנקראצער מוזעאם:פאמיליע פראגראמען ביי די וואלקנקראצער מוזעאם:
ארויף, ארויף, ארויף וואלקנקראצער!*ארויף, ארויף, ארויף וואלקנקראצער!*      

 39 BATTERY PLACE 39 BATTERY PLACE ,10:3010:30 אינדערפרי,  אינדערפרי
די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן אקטיוויטעטן די וואלקנקראצער מוזעאם'ס פאמיליע פראגראמען אפפערן אקטיוויטעטן 

וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען ענווייראנמענט, און וואס זענען פאקוסירט אויף אורבען פלאנירונג, די בויען ענווייראנמענט, און 
 מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי. מהלכים פאר סוסטעינעביליטי און רעזיליאנסי.

 די פראגראמען זענען אומזיסט, אבער רעגיסטראציע איז פארלאנגט. די פראגראמען זענען אומזיסט, אבער רעגיסטראציע איז פארלאנגט.
מער אינפארמאציע און רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף:מער אינפארמאציע און רעגיסטראציע לינקס קענט איר געפונען אויף:

https://skyscraper.org/family_programs/  https://skyscraper.org/family_programs/  
  פארגעשטעלט דורך   פארגעשטעלט דורך The Skyscraper Museum  The Skyscraper Museum   אין צוזאמענהאנג מיט אין צוזאמענהאנג מיט

  Battery Park City Authority.   Battery Park City Authority.   
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ווינטער פראגראמען

 מאטאגס, מאטאגס,
יאנ.יאנ.       -  - 0303אפרילאפריל  2525  

סיניאר גרופע איבונגען*סיניאר גרופע איבונגען*
 6 RIVER TERRACE 6 RIVER TERRACE ,10:30-11:3010:30-11:30 צופרי,  צופרי

שטארקט די גאנצע קערפער פון אנווארעמונג צו שטארקט די גאנצע קערפער פון אנווארעמונג צו 
אפקילונג מיט א אויפלאגע פון פרייליכע איבונגען. אפקילונג מיט א אויפלאגע פון פרייליכע איבונגען. 

דער אנפירער וועט אייך פירן אין עראביקס, באלאנס דער אנפירער וועט אייך פירן אין עראביקס, באלאנס 
און קאארדינאציע איבונגען, ווי אויך שטארקקייט און קאארדינאציע איבונגען, ווי אויך שטארקקייט 

טרענירונגען. אנטיילנעמער ווערן געמוטיגט צו טרענירונגען. אנטיילנעמער ווערן געמוטיגט צו 
מיטברענגען א וואסער באטל און האנטוך. קיין מיטברענגען א וואסער באטל און האנטוך. קיין 

פראגראמען פראגראמען 1/171/17 און  און 2/212/21..    

 דינסטאגס דינסטאגס
יאנ.יאנ.      --0404אפר.אפר.  2626  

ערוואקסענע זומבא* ערוואקסענע זומבא* 
 6 RIVER TERRACE 6 RIVER TERRACE ,10:30-11:3010:30-11:30 צופרי,  צופרי

פארשטעלטע איבונגען! נעמט אנטייל אין די פאן פארשטעלטע איבונגען! נעמט אנטייל אין די פאן 
מיט גרינגע לאטיינישע טענץ בשעת איר ארבעט מיט גרינגע לאטיינישע טענץ בשעת איר ארבעט 
אויף אייער באלאנס, קאארדינאציע, און רעינדש אויף אייער באלאנס, קאארדינאציע, און רעינדש 

אוו מאשען. קומט צוגעגרייט פאר ענטוזיאסטישע אוו מאשען. קומט צוגעגרייט פאר ענטוזיאסטישע 
אנווייזונגען, אביסל שטארקקייט טרענירונג און אסאך אנווייזונגען, אביסל שטארקקייט טרענירונג און אסאך 
פאן. אנטיילנעמער ווערן געמוטיגט צו מיטברענגען א פאן. אנטיילנעמער ווערן געמוטיגט צו מיטברענגען א 

וואסער באטל און האנטוך. וואסער באטל און האנטוך. 

 פרייטאגס פרייטאגס
יאנ.יאנ.      --0707אפר.אפר.      2929  

טאי טשי*טאי טשי*
   6 RIVER 6 RIVER ,8:30-9:308:30-9:30 אינדערפרי,  אינדערפרי

TERRACETERRACE
פארבעסערט באלאנס, שטארקקייט, און פאקוס מיט פארבעסערט באלאנס, שטארקקייט, און פאקוס מיט 

אלטע כינעזע דיציפלין פון מעדיטעיטיוו באוועגונגען און אלטע כינעזע דיציפלין פון מעדיטעיטיוו באוועגונגען און 
שוואכע איבונגען. שוואכע איבונגען. 

*ניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלט *ניו יארק סיטי פארלאנגט אז איר זאלט 
זיין וואקסינירט קעגן זיין וואקסינירט קעגן Covid-19Covid-19 צו  צו 

אריינקומען. פאר מער אינפארמאציע, אריינקומען. פאר מער אינפארמאציע, 
nyc.govKeytoNYCnyc.govKeytoNYC :באזוכט: באזוכט
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ווינטער פראגראמען
 מיטוואך מיטוואך

פעב.פעב.      --0202מערץמערץ  3030  
ארט שטודיעס און אנטדעקונגען*ארט שטודיעס און אנטדעקונגען*

      66    RIVER TERRACERIVER TERRACE ,2-42-4 נאכמיטאג,  נאכמיטאג
 אומזיסטע פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט, פלאץ איז באגרעניצט. אומזיסטע פראגראם: רעגיסטראציע פארלאנגט, פלאץ איז באגרעניצט.

    REGISTRATION@BPCA.NY.GOV  REGISTRATION@BPCA.NY.GOV אימעיל אימעיל
שליסט אייך אן אין א סעריע פון געפירטע לעקציעס געאייגענט פאר ערוואקסענע שליסט אייך אן אין א סעריע פון געפירטע לעקציעס געאייגענט פאר ערוואקסענע 

וואס זענען נייגעריג צו פארבעסערן זייערע ארטיסטישע ערפארונגען. מאטעריאלן וואס זענען נייגעריג צו פארבעסערן זייערע ארטיסטישע ערפארונגען. מאטעריאלן 
וועלן געגעבן ווערן און ארטיסטן ווערן געמוטיגט צו ברענגען זייער אייגענע וועלן געגעבן ווערן און ארטיסטן ווערן געמוטיגט צו ברענגען זייער אייגענע 

פארגעצויגענע מידיע. אלע פעאיגקייט שטאפלען ווערן געלאדענט. פארגעצויגענע מידיע. אלע פעאיגקייט שטאפלען ווערן געלאדענט. 
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700 
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 www.bpca.ny.gov
 facebook.com/batteryparkcityparks
 twitter.com/bpca_ny
 instagram.com/bpcparks


