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 1דָאנערשטיק, סעּפטעמבער  

 אינווָאק: הָאדסָאן  אויפן סטרונעס
5:30PM, BELVEDERE PLAZA 

ּפעליע דיקע'פיל־כלימ אַ  איז אינווָאק ּפן שטרעבט וועלכע קא  רײנצוזא   א 
לישע זיך אין דיציעס מוזיקא  נץ איבער פון טרא  מעריקע גא   זיי צווישן, א 

ס אויך ּפעליישן, בלוגרא   ָאריגינעלע די. מוזיק דזשעז  און, פידל א 
סער-ָאסטין דער פון קָאמּפָאזיציעס ּפעליע טעקסא  פן קא   אַ  דורך שא 
רמָאנישן רשידענע די פון צונויפגָאס הא  רטיקער זייער סטילן פא    אייגנא 

 . זיקמו
 

 

 22 און  8 סעמּפטעמבער, דָאנערשטיק
נגען אידישַע מָאדערנַע: קָאנצערטַן  פוַן סעריַע  קלא 
6:30 PM, מסורה אידישער  פוַן מוזיַי 

36 BATTERY PLACE 

ר  מוזיי  דער  צו  קומט  ציען  זיך  וועט  ווָאס  קָאנצערטן  פיר  פון  סעריע  אַ   פא 
נצַע  דער  איבער   ביַז  קלעזמעַר  פון,  מוזיק  אידישער  דער  פון  ברייט  גא 

קָארדיָאן  ּפָאַּפ  און  דזשעז,  מוזיק  עלעקטרישע  מיט  מוזיק  פָאלק,  א 
רימטע  וועלט  די  פון  אויפטרעטן.  מוזיק רטיסטַן  פָאלקַס     אידישע  בא    א 
הן דניאל מי, קא  לץ קא  נדערע און מא        .א 

 :פַארשרײבן זיך          
 
 
 
 
 
 
   

 9, סעּפטעמבער רײטיקפ
 נַאכט  פילם  שולע אין צוריק בּפש

6:30PM, ROCKEFELLER PARK 

  די  אויף ָאוונט  קהילה משפחה אַ  מיט שולע אין זיך אומקערן דָאס  פײערט
  סעשן בעסקעטבָאל דזשעם סּפעיס אַ  זײן  וועט עס, פעלדער   בעסקעטבָאל

  סּפעיס אַ  ווײזן  מען וועט  דערנָאך גלײך  און,  BPCA דעם פון  קָאוטשעס מיט
 !ַארײנגערעכנט ּפָאּפקָארן,  פילם דזשעם

6:30PM  סעשן בעסקעטבָאל 
7:30PM  פילם 

 

 און 13 סעּפטעמבער, דינסטיק
 29 סעּפטעמבער  דָאנערשטיק 

 מַאנהעטן  אוטערשטָאט דורך עקסקורסיע מסורה אידישע
5PM, מסורה אידישער דער פון מוזיי  
36 BATTERY PLACE 
 

קומט אויף ַא שּפַאציר אין דעם אונטערשטָאט פון מַאנהעטן, לערנענדיק ווי אידן פון  
ן ניו יָארק, און אין איינעם געשַאפן  גָאר פַארשידענע וועלטן הָאבן זיך צונויפגעקליבן אי 

אונטערשטָאט  ַאדורכשּפַאצירנדיק  אידישקײט.  ַאמעריקַאנישע  אייגנַארטיקע  ַאן 
מַאנהעטן, וועלן מיר זיך נָאכפָאלגן די אידישע איבערלעבענישן אין ניו יָארק נָאך פון 

געבן ַא אידישן    קָאלָאניעלע צײטן און גלײך נָאך דער רעווָאלוציע. מיר וועלן ּפרואוון
 בליק אויף ַאזוינע ערטער ווי קעסל קלינטָאן, בָאולינג גרין, פעדערַאל 

 /mjhnyc.org/current-events : צו זיך פַארשרײבןָאל און די בירזשעס. ה
  ּפַארק  בַאטערי   מיטן  בשותפות,  חורבן   דעם  צו  דענקמָאל  לעבעדיקער   אַ   –  מסורה   אידישער   דער   פון  מוזיי  דער   דורך   צוגעשטעלט 

 . רַאט  שטָאטס
mjhnyc. org/current-events/ 

  בשותפות, חורבן  דעם צו דענקמָאל לעבעדיקער  אַ  –  מסורה אידישער  דער   פון  מוזיי דער  דורך  צוגעשטעלט 
. רַאט  שטָאטס ּפַארק   בַאטערי מיטן
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 18 סעּפטעמבער, זונטיק
פײערונג  מיגרַאציע  

11AM–12:30PM, SOUTH COVE 

  פַארשידענע די פון איבערווַאנגערונג יערליכע די אונז מיט פײערט
  דורכאויס. שטָאט ּפַארק בַאטערי דורך ווַאנדערן ווָאס בַאשעפענישן

 דעם אין שּפַאצירן און, פייגעלעך  אויסקוקן, מָאלן מען וועט טָאג דעם
 וועלט פון פָארשטעלונג אַ  אויך ווי – קָאנסערווַאטעריָאן בינען

  שַאפן צו ווי ווײזן אונז וועט ווָאס מַאסעדאָ  דענדע ּפײקלער בַארימטן
.טרעפט מען ווָאס מַאטעריַאלן פון קלַאנגען . 

11AM: ַאקטיוויטיס  און מָאלן  

12PM: שּפַאציר  נַאטור\פייגעלעך אויסקוקן  

 

22 סעּפטעמבער, דָאנערשטיק  
דיסקאָ  שטילער עקווינעס הַארבסט  

7–10PM, LOCATION TBD 
  ווָאס העדפָאונס אויפלײכטנדיקע פון דיסקאָ  שטילן אַ  מיט הַארבסט דעם פײערט

ָארט  אויפן צוגעשטעלט ווערן וועלן  
Visit bpca.ny.gov/events/ for updated location information. 

26 סעּפטעמבער,  מָאנטיק  
קיקבָאל : שּפילן   

1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK 

  סעסיעס סּפעציעלע צו קומען קענען 10-6 יָארן די אין קינדער
 צו בּפש״א פון קָאוטשעס די צו קומט. שולע דער פון חוץ

 אַ  זײן וועט דערנָאך, פעאיקײטן קיקבָאל אײער פַארבעסערן
 צו זיך קָאוד ק״ר דעם סקַאנירט . ניווָאס ַאלע פַאר גערַאנגל

.פַארשרײבן  

 

 SEP29 ,דָאנערשטיק
  פון  שטערן אויפקומנדיקע: פָארלייענונג   ּפָאעזיע

גולה  ַאסיַאטישער  דער  

6PM, TEARDROP PARK SOUTH 

  מי און יו, פַאראיין שרײבערס אסיָא־ַאמעריקַאנישער דער
 טשיינע אין פרוי אַ  פון  געשעפט ביכער ערשטע  די, ביכער
 אַ  פָארשטעלן צו צוזַאמען קומען בּפש״א דער און, טַאון

 געפירט. גולה ַאסיַאטישער דער פון ּפָאעטן פון פָארלייענונג
 שענסטע די צוזַאמענברענגען וועט פָארלייענוג די וויי יי   דורך

:פַארשרײבן זיך. צײט אונזער פון קולות  aaww.org/events 
  בַאטערי מיטן בשותפות  פַאראיין שרייבערס ַאסיָא־ַאמעריקַאנער  דער   דורך  פָארגעשטעלט 

. רַאט  שטָאטס ּפַארק   
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 24 סעּפטעמבער,  שבת-19 סעּפטעמבער,  מָאנטיק
 ווָאך   קלימַאט

  קלימַאט די רַאט שטָאטס  דער פײערט, קלימַאט דעם בנוגע פירערשַאפט  פון מסורה שטָאטס ּפַארק בַאטערי מיט צוזַאמענהַאנגע אין
:  קַאנַאלן מידיאַ  סָאשעל אונזער זעט אינפָארמַאציע מער פַאר. עולם פַארן ּפרָאגרַאמען פַארשידנַארטיקע מיט יָארק ניו פון ווָאך

instagram.com/bpcparks, facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny 

 

 

 

 23 סעּפטעמבער,  פרייטיק
 בינער  מיטן  זיך טרעפט 

1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK 

  בינערײ ּפַארק בַאטערי אויפן בינער די פון פָארשטעלונג אַ  צו קומט
 וועגן לערנט, ּפַארק רָאקפעלער צום אײנגַאנג סטריט טשיימבערס בײם
  דער העלפט עס ווי און בינערײ שטָאטישער פון וויכטיקײט דער

 .. שטָאט דער דורכאויס ַארבעט פַארהיטונג

 24 סעּפטעמבער,  שבת
 בּפ״ש  אין ּפָאעזיע  און קונסט

2–4PM, IRISH HUNGER MEMORIAL TO BELVEDERE PLAZA 

  קונסט אַ  אין ָאנטייל נעמט קומט, ווָאך קלימַאט דער לכבוד
  היסטָאריָאן קונסט דורך פָארלייענונג  ּפָאעזיע און עקסקורסיע
  אויפן געפינענדיק. קורלי  דזשָאן ּפָאעט און בַאזיל דָארָאטעאַ 

 דער מיט זיך טרעפט וועלט שטָאטישער דער וואו ָארט
 וועט דערנָאך.ּפָאעזיע און  קונסט מיט דָאס מיר פײערן, נַאטור

 און, העניג בַאבַארע , העלער מיכאל דורך פָארלייענונג אַ  זײן
 .קימערמַאן בורט

2PM :בײם זיך טרעפט, עקסקורסיע קונסטIRISH HUNGER 
MEMORIAL   

 3Pmפָארלייענונג ּפָאעזיע Belvedere Plaza
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19 סעּפטעמבער, מָאנטיק  
שּפַאציר  נַאטור : ווָאך  קלימַאט   

12PM, ROCKEFELLER PARK 

  מיט   שּפַאציר  דעם  אין  ָאנטיילנעמען  צו  פַארבעטן  זײנען  משפחות 
 . קלימַאט  דעם  וועגן   מערער  לערנען   צו  בכדי   סּפעציַאליסטן
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 1 ָאקטָאבער, שבת
! פיש כַאּפן קומט  

10AM–1PM, וואו  וויסן לָאזן מ׳וועט  

 די  פון איינער אויף  אונז מיט קומט, חודש מסורה היסּפַאנישן דעם  לכבוד
  פון וויכטיקײט די אונטעשרטרײכנדיק, בּפש״א דעם פון פײערונגען ּפָאּפולערסטע

 מיט פישערײ פַארווײלונגס אין שּפילן מען וועט  דאָ . ווַאסערן אונזערע פַארהיטן
.בינעריי דער אין שּפַאציר נַאטור אַ  מיט, ּפרָאיעקט קונסט אַ , פישערס געניטע  

.  ליַאלקעס מיט שּפיל אַ , קָאנווענשן גַאלַאּפַאגָאס די פָארשטעלן וועט סי טיַאטראָ 
  און, בַאקוקן צו געווידמעט ווערק שַאפט טעַאטער חינוך צוויי־שּפרַאכיקער דער

 עס וואו ָארט דעם זען צו אויף . קהילות צווישן מצב דעם פַארבעסערן צו ּפרואוון
: אויף  קוקט פָארקומען וועט  bpca.ny.gov/events/ for updated location 

information. 

10AM–1PM: פישערײ  פַארווײלונגס  

10:45AM: ּפרָאיעקט  קונסט  

11AM: פָארשטעלונג  טעַאטער  

12:15PM: שּפַאציר  נַאטור  

                              2ָאקטָאבער , זונטיק
נגען אידישַע מָאדערנַע: קָאנצערטַן  פוַן סעריַע  קלא 
6:30 PM, מסורה אידישער  פוַן מוזיַי 

36 BATTERY PLACE 

ר  מוזיי  דער  צו  קומט  ציען  זיך  וועט  ווָאס  קָאנצערטן  פיר  פון  סעריע  אַ   פא 
נצע  דער  איבער  ביז  קלעזמער  פון,  מוזיק  אידישער  דער  פון  ברייט  גא 

קָארדיָאן .  מוזיק  ּפָאּפ  און  דזשעז,  מוזיק  עלעקטרישע  מיט  מוזיק  פָאלק,  א 
רימטע  וועלט  די  פון  אויפטרעטן רטיסטן  פָאלקס  אידישע  בא  הַן  לדניא  א  ,  קא 

מי לץ קא  נדערע און מא   . א 
 /mjhnyc.org/current-events : פַארשרײבן זיך

  בַאטערי   מיטן  בשותפות,  חורבן  דעם  צו   דענקמָאל  לעבעדיקער   אַ   –  מסורה  אידישער  דער  פון  מוזיי  דער  דורך   צוגעשטעלט 
 . רַאט  שטָאטס ּפַארק 

 5 ָאקטָאבער ,מיטווָאך
בייסבָאל : שּפילן   

1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK 

.  שולע דער פון חוץ סעסיעס סּפעציעלע צו קומען קענען 10-6 יָארן די אין קינדער
, פעאיקײטן בייסבָאל אײער פַארבעסערן צו  בּפש״א פון קָאוטשעס די צו קומט
 צו זיך קָאוד  ק״ר דעם סקַאנירט. ניווָאס ַאלע פַאר גערַאנגל אַ  זײן וועט דערנָאך

.פַארשרײבן  
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 06 ָאקטָאבער ,דָאנערשטיק
 היּפ־הָאּפ  דעם פון רויעןפ                                                       

5:30PM, BELVEDERE PLAZA 

 פָאר שטעלט ווָאס נָאן־ּפרָאפיט אַ  איז היּפ־הָאּפ דעם פון פרויען
היּפ־הָאּפ  פון וועלט דער אין מיידלעך און פרויען פַאר געלעגנהײטן  

 

WEDNESDAY, 12  ָאקטָאבער 
    זַאמלונג בלוט                                                         

12–6PM, 6 RIVER TERRACE 
העלפט ווידער ָאנפילן דעם פַארמינערנדן בלוט אוצר אין דעם טרײ־ 

סטעיט געגנט. די גַאנצע מעשה דַארף ניט געדויערן מער פון ַא שעה,  

רַאטעווען עטליכע  און מיט איינמָאל ווָאס מ׳גיט בלוט קען מען 

 nybloodcenter.org  אויף הײנט זיך פַארשרײבטלעבנס.

    20 ָאקטָאבער  ,              דָאנערשטיק 
 דזשונגעל  ַאספַאלט דער : פילמען  נָאיר

6:30PM, ּפרָאגרַאם  ווירטוַאלע 

  נעאָ  אַ  צונויף  ּפָארט ּפרָאגרַאם  היבריד פילמען נָאיר דער
 . איבער עס רעדט  מען און נָאיר קלַאסישן אַ  מיט נָאיר

,  יוסטָאן דזשָאן דורך( 1950) דזשונגעל ַאספַאלט דעם אין
  אין דָאלער מיליָאן ענען’גנב צו ּפלַאן אַ  בויט דָאקטער אַ 

 מען וועט דָאס.  פַאנאנדער פַאלט עס ָאבער צירונג
 וועט מען וועלכן( 1970)  רוזש סערקל לע מיט פַארגלײכן

.11/13 אויף  ווייזן  
.דזשונגל ַאספַאלט  דעם זען צו אויף קָאוד   ק״ר   דעם  סקַאנירט 

16  ָאקטָאבער, זונטיק  
 בּפ״ש  אין ּפָאעזיע  און קונסט

2–4PM, THE REAL WORLD TO IRISH HUNGER MEMORIAL 

  פָארלייענונג ּפָאעזיע און עקסקורסיע קונסט אַ  אין ָאנטייל נעמט קומט
. קורלי דזשָאן ּפָאעט און בַאזיל דָארָאטעאַ  היסטָאריָאן קונסט דורך
 דער מיט זיך טרעפט וועלט שטָאטישער דער וואו ָארט אויפן געפינענדיק
 אַ  זײן וועט דערנָאך.ּפָאעזיע און  קונסט מיט דָאס מיר פײערן, נַאטור

. לעווי ַאנדרו און, טשָאי דזשיווָאן, ַאלעקסַאנדער עלענאַ  דורך רלייענונגפאָ   

2PM: בײם זיך טרעפט, עקסקורסיע קונסט  THE REAL WORLD 

3PM: פָארלייענונג ּפָאעזיע , IRISH HUNGER MEMORIAL 
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 29  ָאקטָאבער ,שבת
 לידער   מיט  קומזיץ

2–4PM, TEARDROP PARK 

 סוזי דורך לידער און דערציילונגען פַאר פײער בײם זיצט קומט
!ּפרָאיעקטן קונסט מיט פַארבײסן געשמַאקע. שעלטָאן
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 3 נָאוועמבער, דָאנערשטיק
 דזשונגעל  ַאספַאלט דער : פילמען  נָאיר

6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

  ּפיער זשַאן דורך( 1970) רוזש  סערקל לע פַארגלײכן מען וועט דאָ 
 שיכור אַ  ּפָאליציַאנט געוועזענער אַ  מיט גנב געניטער אַ  וואו, מעלוויל
  וועט פילם דעם. ּפַאריז אין געשעפט צירונג אַ  אין סקַאנדַאל אַ  ּפלַאנירן

. ָאנלײן בחינם זען מ׳קען וועלכן דזשונגל ַאספַאלט דעם מיט פַארגלײכן מען
.בחינם געבן מען וועט ּפָאּפקָארן  

 

 8 נָאוועמבער, דינסטיק
דָאדזשבָאל : שּפילן   

1:30–2:30PM, ROCKEFELLER PARK 

 פון חוץ סעסיעס סּפעציעלע צו קומען קענען 10-6 יָארן די אין קינדער
 אײער פַארבעסערן צו בּפש״א פון קָאוטשעס די צו קומט. שולע דער

. ניווָאס ַאלע  פַאר גערַאנגל אַ  זײן וועט דערנָאך, פעאיקײטן דָאדזשבָאל
.פַארשרײבן צו זיך קָאוד ק״ר דעם סקַאנירט  

 

8 נָאוועמבער, דינסטיק  
 שּפיל  און קונסט  טָאג ווַאלן

3–4PM, ROCKEFELLER PARK HOUSE 

  טעמע דער מיט שּפיל און קונסט פון טָאג  אַ  אויף  פַארבעטן זײנען קינדער
 .בירגערשַאפט פַארַאנטווָארליכע און ווַאלן פון

15 נָאוועמבער, דינסטיק  
 לערנען   קיך פון  אינסטיטוט: רײד  שעף

6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

 ּפײ מַאכן צו ווי לערנט! סעזָאן  טוב יום  פַארן צײט אין ּפונקט
 עס ּפרובירט. אינסטיטוט פונעם אינטרוקטָאר ַאן פון טייג

  טייג מַאכן צו ווי טיּפס פַארשידענע אויס זיך לערנט און, אויס
. געסט אײערע געפעלן וועט ווָאס היים דער אין  

 

 17 נָאוועמבער, דָאנערשטיק
 פינק  בַארטָאן: פילמען  נָאיר

6:30PM, ּפרָאגרַאם  וויאטוַאלע  

 אַ , ברידער כהן די דורך( 1991) פינק בַארטָאן אין
  צו צוגעצויגן ווערט שטעלער שריפט ניו־יָארקער בַאוואוסטער

 מיאוס׳ן דעם ַאנטדעקט  און, פילמען שרײבן צו קַאליפָארניע
  מיט ּפָארן מען וועט פילם דעם. הָאליוואוד וועגן אמת

.12/8 אויף  ווײזן וועט מען וועלכן( 1950) בולווַארד סָאנסעט   
. פינק  בַארטָאן דעם זען צו אויף קָאוד   ק״ר   דעם  סקַאנירט   

 

1 דעצעמבער-28 נָאוועמבער  
 ָאּפלָאזן  מתנות בפ״ש

9AM–4PM, 75 BATTERY PLACE 

 זייערע פַאר מתנות חנוכה קויפן ניט קענען עלטערן ווען
  ניט זָאל קינד איין קיין ַאז זעט קער וויט סטָאקינגס, קינדער

 אײנגעוויקלטע ניט ָאּפלָאזן קענט איר. ווערן געקריוודעט
  ָאדעק קָארידָאר דעם אין ּפושקע זַאמל אונזער אין מתנות
.12/1 אויף  פײערונג ליכט טוב׳דיקע יום בײם
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 1 דעצעמבער, דָאנערשטיק
 פײערונג   ליכט דיקע ’ טוב  יום

6PM, ROCKEFELLER PARK 

 מיט   זיסנווַארג  און ,  געטרַאנקען  געשמַאקע, קַארָאלן  לעבעדיקע  פון  ָאוונט  ַאן   מיט  סעזָאן  דעם ָאן  הויבט
 העלפט .  ּפַארק  רָאקפעלער  אין   בוים   ליכט   טוב׳דיקע  יום  בּפ״ש  נײעם דעם זעט   קומט !  קהילה   בּפ״ש   אײער
  כָאר  הַארלעם סינג   פון   פָארשטעלונג  סּפעציעלע. קער  וויט   סטָאק פַאר  מתנות  ברענגען  דורך ַאנדערע  אויך
 ! ווער  שוין   ווייסט   איר   און

 
 
 
 
 
 

 ,דָאנערשטיק
8 דעצעמבער  

 בולווַארד  סָאנסעט: פילמען נָאיר
6:30PM, 6 RIVER TERRACE 

 בילי דורך ( 1950) בולווַארד סָאנסעט אין
  שריפטשטעלער דוכגעפַאלענער אַ , ווילדער

  אַ  מיט פַארבינדונג דיקע’סכנות אַ  אײן קניּפפט
. צוריקקום זײן פַארזיכערן צו בכדי שטערן פילם

  בַארטָאן מיט פַארגלײכן מען וועט פילם דעם
. בחינם ָאנלײן זען קען’מ וועלכן( 1991) פינק

.בחינם זײן וועט ּפָאּפקָארן  

 
 

14 דעצעמבער מיטווָאך  
 זַאמלונג  בלוט 

12–6PM, 6 RIVER TERRACE 

העלפט ווידער ָאנפילן דעם  

פַארמינערנדן בלוט אוצר אין דעם טרײ־ 

סטעיט געגנט. די גַאנצע מעשה דַארף  

ניט געדויערן מער פון ַא שעה, און מיט 

איינמָאל ווָאס מ׳גיט בלוט קען מען 

 פַארשרײבטרַאטעווען עטליכע לעבנס.

 nybloodcenter.org  אויף  הײנט זיך

  יַאנווַאר-26 דעצעמבער
28 

 בוים אײער ריסײקלט

  לָאזט! סעזָאן  דעם גרין  בלײבן  בּפ״ש העלפט

  אויפן   דעקָארַאציעס  קיין  ָאן  בוים אײער איבער
 נעמען  וועט ָאּפערײשענס  ּפַארק.  טרָאטוַאר

  ווערן  ביימער די . 28 יַאנווַאר  ביז ביימער אײערע 

. בּפ״ש פון  ּפַארקס   די  און  גענוצט  און  צומָאלן   

-212-267 קלינגט אינפָארמַאציע  נָאך פַאר

9700.
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 מָאנטיק 

  ָאקטָאבער–12סעּפטעמבער
31 

 פרי  דער  אין  התבוננות
9:30–10AM, LILY POND 

  און גוף , מוח אײער בַאלַאנסירן מיט טָאג אײער ָאן הײבט
 בלוט פַארנידערן צו העלפט דָאס. מעדיטַאציע דורך גײסט
 . סיסטעם אימיון דעם פַארשטַארקערן און, דרוק

 .ּפרָאגרַאם קיין פָארקומען ניט וועט 10/10 אויפן

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מָאנטיק 

 דעצעמבער-12 סעּפטעמבער
19 

 עלטערע  פַאר  איבונגען 

 10:30–11:30AM,IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA 

–12סעּפטעמבער)  RIVER TERRACE 6 (31 ָאקטָאבער

 (19דעצעמבער–07נָאוועמבער)
 ָאּפקיל און ָאנווַארעם מיט גוף  גַאנצן דעם שטַארקט
 מיט פירן אײך וועט אינסטרוקטָאר  דער. עקסערסייזעסץ

 אויך ווי, איבונגען קָאָארדינַאציע און בַאוועגונגען ריטמישע
 ציט און זײן משתתף   קומט. איבונגען פַארשטַארקערונגס

!מוזיק געשמַאקע מיט אויס זיך  

.ּפרָאגרַאם קיין פָארקומען ניט וועט 10/10 אויפן

 מָאנטיק 

 NOV21–17  ָאקטָאבער
 שרײבונג  נַאטור 

2–3:30PM, BATTERY PARK CITY LIBRARY 
175 NORTH END AVE. 

, פַארשרײבן זיך מ׳מוז: בחינם איז ּפרָאגרַאם
 ערטער בַאגרעניצטע

 אַ  צו קומט, ביבליָאטער בפ״ש מיטן בשותפות
 געפירט סעסיע שרײב און שּפאציר וועכנטליכער

  דעם צוליב. קורלי דזשָאן ּפָאעט און שרײבער דורך
  בַאגײסטערונג נעמען לערנען מען וועט ָארט שיינעם

 צו ווי נַאטור דעם פון לערנען און אומגעגנט דעם פון
, אופן ווָאסַאראַ  אין שרײבן דעם פַארבעסערן
  און ּפָאעמען, טָאגביכער/זכרונות  ַארײנגערעכנט

!ַאנדערע  

  צו אויף  פָאראויס  פון פַארשרײבן יךז מוז מען
:זײן משתתף   

registration@bpca.ny.gov 

 

 דינסטיק 

  ָאקטָאבער–6 סעּפטעמבער
25 

בעקגעמען  און שַאך בליץ  

12:30–1:30PM, ROCKEFELLER PARK 

 ָאדער שַאך שּפיל אַ  ַארײן כַאּפט און נָאכמיטָאג קומט
 פינף  שּפילן מען  וועט, זייגערס נוצנדיק. בעקגעמען
 .געשמַאק און אינטענסיוו, גיך – שּפילן מינוטיקע

  געבן צו אײך ָארט אויפן זײן וועט אינסטרוקטָאר ןאַ 
.שּפילן אײער פַארבעסערן צו ווי עצות

 דינסטיק 

 דעצעמבער-6 סעּפטעמבער
27 

זומבאַ  ערווַאקסענע  

10:30–11:30AM, IRISH HUNGER MEMORIAL 

PLAZA ( 6 סעּפטעמבער –  RIVER 6 (25 ָאקטָאבער 

TERRACE ( 8 נָאוועמבער 27 דעצעמבער – ) 

 לַאטיינישן דעם לערנט! עקסערסײז פַארשטעלער
, בַאלַאנס אײער אויף  ַארבעט און, טַאנץ
 ײערעא מיט ברענגט. מָאטָאריק און קָאָארדינַאציע

! הנאה הָאט און פרײנט

 

 דינסטיק 

 דעצעמבער-6 סעּפטעמבער
27 

זיך  טרעפן עלטערע  

2:30–4PM, 200 RECTOR PLACE 

 דער פון געניסט און צימער קהל׳שן צום קומט
  בּפ״ש דעם פון עלטערע  ַאנדערע פון געזעלשַאפט

  אין פַארברענגען סתם און, נײעס, געשּפרעכן. געגנט
 די מיט זיך זעט און פרײנט נײע טרעפט. איינעם

:  שרײבט אינפָארמַאציע נָאך פַאר. שכנים
200rector@bpca.ny.gov 
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   מיטווָאך

- 7 סעּפטעמבער

 28 עּפטעמבערס
 שקיעב  דער צ יָאגאַ 

6–7PM, ROCKEFELLER PARK 

SOUTH LAWN 
  מיט טָאג דעם פון זיך בַארואיקט

 אײנגעשעּפט ווערט. יָאגאַ  אינדרויסנדיקער
. הָאדסָאן דעם פון אוויר דעם לעבן דעם אין

 בַאוואוסזײן דעם מיט גוף  דעם שטַארקט
  ווײזן אײך וועט ווָאס אינסטרוקטָאר ַאן מיט

. ניווָאס ַאלע. ּפָאזיציעס פַארשידענע
  ווײל, קָאץ אייגענעם אײער  בעסער ברענגט

 ווערן געכַאּפט קענען הָאבם מיר ווָאס די
. קומען ווָאס ערשטע די דורך  
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 מיטווָאך 

- 7 סעּפטעמבער

 28 עּפטעמבערס
 פרעסקאָ   ַאל פיגור

10AM–12PM, RECTOR PARK EAST 

 צו געלעגנהײט אַ  אײך גיט בפ״ש דער
 מענטשליכן דעם אויסמָאלן און בַאטרַאכטן

 לַאנגע מַאכן מָאדעל אַ  וועט  ווָאך יעדער. פיגור
 אינסטרוקטָאר ַאן. מָאלן צו ּפָאזעס קורצע און

 מָאלעריי זײן וועט עס. עצות פַאר זײן וועט
  אײערע ברענגען קענט איר ָאבער, כלים

. כלים בַאליבסטע אייגענע  

 
 

 מיטווָאך 

- 7 סעּפטעמבער

 28 עּפטעמבערס
 מָאלערײ  נַאטור  דער פון  עלעמענטן

2–4PM, RECTOR PARK EAST 

  פון מיטן דער  אין   אונז  מיט מָאלן  קומט
  ַאלץ וכו׳ בלומען   מיט נַאטור  דער 

.  ניווָאס  ַאלע   פון ַארטיסטן.  בַאגײסטערונג
  עס . ָארט  אויפן  זײן וועט   רוקטָאראינסט  ַאן

 ברענגען קענט איר ָאבער, כלים מָאלעריי זײן וועט
 . כלים בַאליבסטע אייגענע אײערע

 דָאנערשטיק 

  ָאקטָאבער–1 סעּפטעמבער
27 

ּּפיקלבָאל  ּפיקָאפ  
9AM, ESPLANDE PLAZA 

  ּפיקלבָאל, טעניס און בַאדמינטָאן פון צונויפגָאס אַ 
,  געזונט הַארץ העלפט, מוסקולן די פַארשטַארקט

 מען וועט דָאנערשטיק יעדער. מוח דעם שַארפט און
  עס ווער. ּפיקלבָאל דערלָאזן צו נעץ דעם פַארנידערן

  קען מען! נעץ דעם כַאּפט דער ערשטער דער קומט
אויף ּפערמיטס קריגן אויך  

bpca.ny.gov. 

 
 

 דָאנערשטיק 

  און 10 נָאוועמבער
 8 דעצעמבער

געזונט אויס זיך  קלײבט: קיך אין מיר טרעפט  * 
11AM–12PM, ASPHALT GREEN, 

212 NORTH END AVENUE 

, פַארשרײבן זיך מ׳מוז: בחינם איז ּפרָאגרַאם

ערטער בַאגרעניצטע  

 ווײזט קעלי. ס לָארען מומחה שּפײז דער
 בַאוואוסטע צו מַאכן מ׳קען ווָאס שינויים פַארשידענע

 צו ווי טיּפס און  עצות פַארשידענע אויך ווי, מאכלים
. שּפײז געזינטערע אויסקלײבן זיך און געפינען  

  ביטע, פָאראויס  פון פַארשרײבן זיך מוז מען
:שרײבט  

registration@bpca.ny.gov

mailto:registration@bpca.ny.gov


 

 

 פרײטיק 

 דעצעמבער-9 סעּפטעמבער
16 
 טשי  טַאי

8:30–9:30AM, 

ESPLANADE PLAZA ( 9 סעּפטעמבער –

 RIVER TERRACE 6 (28 ָאקטָאבער

( 16 דעצעמבער -4 נָאוועמבער ) 

  דורך פָאקוס און, כוח, בַאלַאנס פַארבעסערט
 גוטן אַ  שַאפט טײך דער. איבונגען איידעלע די

  פַאר. ּפָאזעס פַארצײטישע די פַאר אומגעגנט
 ,10/7 אויף. עלעטער  ַאלע פון ערווַאקסענע

 ניט ּפרָאגרַאם  קיין וועט.11/25 ,11/11
 . פָארקומען

 
 
 

 

 

 פרײטיק 

  ָאקטָאבער-23 סעּפטעמבער
14 

אויסקוק  פויגל הַארבסט  
RECTOR PARK EAST 

23 סעּפטעמבער , 9–

9:50AM 

30 סעּפטעמבער , 

12–12:50PM 

 12:50PM–12 ,14 ָאקטָאבער

 געלעגנהײט אַ ? אונז בײ  לעבן פייגל וועלכע
 געניטער פַאר צי ָאנהויבער פַאר! אויסצוגעפינען

 בפ״ש פון ּפַארקן די צו קומט, אויסקוקער פויגל
  ַאזויפיל פַאר ָארט ַאן איז דָאס פַארווָאס זע און

 .ָארט  אויפן זײן וועלן בײנעקָאלערס. פייגל
 

 שבת 

  ָאקטָאבער–10 סעּפטעמבער
29 

ּפַארק  אין מָאלן  

10AM–12PM, SOUTH COVE 

  ַאן אין צי קָאליר ווַאסער אין מָאלט
 די דערנעמען צו פָארם ַאנדער

 דעם פון שַאטירונגען הערליכע
 ַארטיסט ַאן. קָאוו סַאוט מיט הָאדסָאן
. העלפן צו אײך ָארט אויפן זײן וועט

,  פַארזָארגט זײן וועלן מַאטעריעלן
 10/8 אויפן. אייגענע ברענגט ָאדער
. ּפרָאגרַאם קיין פָארקומען ניט וועט  
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 מָאנטיק 

 24  ָאקטָאבער-12 סעּפטעמבער
 פוסבָאל  פָאן קינדער

 3:30PM–3 :3-5 עלטער

 4:30PM–3:45 :10–6 עלטער

ROCKEFELLER PARK 

  מיט הַאלטן און איבערווַארפן,  כַאּפן פון בעיסיקס די ּפרַאקטיצירט
 אײערע בויט און פרײנט נײע מַאכט. ניווָאס ַאלע פַאר איבונגען

, בַאלַאנס אויף  זיך קָאנצענטרירן ווָאס סעסיעס מיט פעאיקײטן
 אפול טרָאגן מוז מען. בַאוואוסטזײן און בַאוועגונג, קָאָארדינַאציע

  ניט ּפרָאגרַאם קיין וועט 10/10 אויפן. שיך ַארומגערַאמטע
 . פָארקומען

 דינסטיק 

 25  ָאקטָאבער-6 סעּפטעמבער
 קלוב  פריסבי

 3-3:30PM :3-5 עלטער

 4:30PM–3:45 :10–6 עלטער

ROCKEFELLER PARK 

 און איבערווַארפן,  כַאּפן פון בעיסיקס די ּפרַאקטיצירט
  פרײנט נײע מַאכט. ניווָאס ַאלע פַאר איבונגען מיט הַאלטן

  ווָאס סעסיעס מיט פעאיקײטן אײערע בויט און
, קָאָארדינַאציע, בַאלַאנס אויף  זיך קָאנצענטרירן

 אפול טרָאגן מוז מען. בַאוואוסטזײן און בַאוועגונג
 ּפרָאגרַאם קיין וועט 10/10 אויפן. שיך ַארומגערַאמטע

. פָארקומען ניט

 

 מָאנטיק 

 24  ָאקטָאבער-12 סעּפטעמבער
 קלוב  פישערס יונגע

FOR AGES 7–10 

3:30–5PM, 200 RECTOR PLACE 

, סעסיעס 6  $90 

 בַאגרעניצט  איז ָארט, פַארשרײבן   זיך מוז מען
 מיט הָאדסָאן דעם פון סיסטעם עקאָ  וואונדערליכן דעם לערנט
 סָארטן פַארשידענע דערקענען צו זיך לערנט, פישערײ פַארווײלונגס

.  דערמיט פָארשער העלפט און, אונז בײ ַארום שווימען ווָאס פיש
  ביטע. זַאכן פָאן ַאנדערע און  ווַאסער די טעסטן מען וועט  אויך

: שרײבט registration@bpca.ny.gov. קיין וועט 10/10 אויפן  
פָארקומען  ניט ּפרָאגרַאם  
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 דינסטיק 

SEP06–  25  ָאקטָאבער
 6-10 יָארן פַאר גערטנערײ קינדער

3:15–4:45PM, ROCKEFELLER PARK, 
CHILDREN’S GARDEN 

 פַארשרײבן  זיך  מ׳מוז ָאבער, בחינם איז ּפרָאגרַאם

. גָארטן אַ  הַאלטן פון געשמַאק און פָאן דעם ַאנדטדעקט
, פרילינג אין אויסווַאקסן וועלן ווָאס זַאכן אײן פלַאנצט
 אַ  ווי לערנט. ווַאקסן עס העלפט און רייניקט בַאווַאסערט

 וועלן אויך ווי. אינזעקטן  און פייגעלעך שּפײזט גָארטן גוטער
. ּפרָאיעקטן קונסט און פַאקטן נַאטור אינטערעסַאנטע זײן
.  בַאשמוציקן צו זיך און נַאטור בלי הָאבן ווָאס קינדער פַאר

:  שרײבט, פָאראויס  פון פַארשרײבן זיך מוז מען
registration@bpca.ny.gov

mailto:registration@bpca.ny.gov
mailto:registration@bpca.ny.gov
mailto:registration@bpca.ny.gov


 

 

 דינסטיק 

  ָאקטָאבער–6 סעּפטעמבער
25 

שַאך  שּפילט קומט  
3:30–5PM, ROCKEFELLER PARK 

 ווייזער וועג מיט שּפיל ּפָאּפולערן דעם שּפילט
 אײערע פַארבעסערן צו העלפן אײך וועלן ווָאס

 פון קינדער.  מוח דעם העלפט שַאך. פעאיקײטן

  קומען קענען ערווַאקסענע) העכער און יָאר פינף 

 !(אויך

–7 סעּפטעמבער מיטווָאך

 26  ָאקטָאבער
 ּפַארק  טידרַאּפ  אין קונסט מיטווָאך

3:30–5PM, TEARDROP PARK 

  שַאפט און ּפַארק אין אומגעגנט דעם פון געניסט
  קינדער די ווײזן  וועלן  אינסטרוקטָארן די. קונסט
  וועלט די הַאלטן צו בכדי. נָאך און פַארב, ליים מיט
 מַאטעריַאל ריסײקלט מיט בַאנוצן זיך מען וועט גרין
 וועלט דער מיט בַאנוצן זיך קענען מיר ווי זןווײ און
 אַ  פַאר ָאן זיך טוט! וועגן שעפערישע אין

 .העכער און יָאר פינף ! בַאלַאגַאן

 דָאנערשטיק 

  ָאקטָאבער–1 סעּפטעמבער

27 

 רָאקפעלער  אין קונסט  דָאנערשטיק
3:30–5PM, ROCKEFELLER PARK HOUSE 

  אין אומגעגנט דעם פון געניסט
 די. קונסט שַאפט און ּפַארק

  די ווײזן וועלן אינסטרוקטָארן
 און פַארב, ליים מיט קינדער

 וועלט די הַאלטן צו בכדי. נָאך
 מיט בַאנוצן זיך מען וועט גרין

  ווי ווײזן און מַאטעריַאל ריסײקלט
 דער מיט בַאנוצן זיך קענען מיר

 טוט! גןווע שעפערישע אין וועלט
  פינף ! בַאלַאגַאן אַ  פַאר ָאן זיך
. העכער און יָאר
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 מָאנטיק 

–12 סעּפטעמבער
 31  ָאקטָאבער

 הויז  ּפַארק אין ס’ מעשה
10:30–11:00AM, ROCKEFELLER 
PARK HOUSE 

 מעשיות דורך  טרַאכטן צו זיך לערנען קינדער
  ווי, דערציילונגען אילוסטרירטע הערט און קומט
 וועט 10/10 אויפן! טַאנצערײ מיט זינגען אויך
 .פָארקומען ניט ּפרָאגרַאם קיין

 דינסטיק 

–6 סעּפטעמבער
 25  ָאקטָאבער

הויז  ּפַארק אין שּפילצײט  

10:30AM–12:00PM, ROCKEFELLER PARK 
HOUSE 

 קומט. שּפילן דורך זיך ַאנטוויקלען קינדער
  און שּפילט, קינגער ַאנדערע מיט זיך בַאגעגנט

 ! הנאה הָאט

 דָאנערשטיק 

1 סעּפטעמבער –
 27  ָאקטָאבער

קונסט עופ׳עלע  
10:30AM–12PM, ROCKEFELLER PARK 
HOUSE 

  די  ַאנטדעקן   ַארטיסטן  יונגע גָאר 
  און,  ליים ,  ּפַאּפיר  פון וואונדערן

  אַ  פַאר  גרייט  ָאן  זיך טוט. פַארב
! בַאלַאגַאן

 
 

 דינסטיק 

6 סעּפטעמבער –  25  ָאקטָאבער
גערטנער  יונגע  

2:30–3PM, ROCKEFELLER PARK 
CHILDREN’S GARDEN 

  אונזערע פַאר געלעגנהײט וואונדערליכע אַ 
 אויף  בליק דזשוקס אַ  כַאּפן צו גערטנער יונגע
  מעשיות  הערליכע הערן וועלן זיי! וועלט דער

  ַארײנגיין זיי וועלן דערנָאך און, גָארטן בײם
 און פַארווַאסערן, גרָאבן צו גָארטן אין
 וועלן צוזַאמען! הבורא נפלאות די בַאטרַאכטן

  ווי זען און, תקופות בײטנדיקע די זען מיר
 געוויקסן די העלפן אינזעקטן פַארשידענע

 קוקן צו לערנען אויך זיי וועט דָאס. ווַאקסן
. אומגעגנט אויפן  
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WEDNESDAYS 

SEP07–OCT12 
ROCK 

   

sing-a-longs! 



 

 

   ָאקטָאבער און  סעּפטעמבער
 יו   יַאיאַ   גזשיימס דורך גערעכטיקײט: קונסט  ּפובליק

ESPLANADE PLAZA 

  שטעלט בּפש״א, גערעכטיקײט פַאר קונסט פַאר פונד מיטן בשותפוץ
  דזשיימס דורך קונסט ּפובליק צײטווייליקע פון קָאמיסיע נײע אַ  פָאר

, פײערונג עפענונגס וועגן ָאּפדעיטס פַאר אויס קוקט. יו  יַאיאַ 
 ווָאס ּפרָאגרַאמען אוןו, ַארטיסט מיטן ווערשַאּפס און עקסקורסיעס

 גערעכטיקײט תיקון און גערעכטיקײט סָאציַאלע פָארשטעלן וועלן
.פירער  

 /bpca.ny.gov/events  אויף  אינפָארמַאציע נָאך מיט דַאטעס
Major support for Justice Reflected is provided by the Art For Justice Fund, a project 
of Rockefeller Philanthropy Advisors, in partnership with the Ford Foundation. 

 

 בליק  פייגל :  עקסקורסיעס  געפירט ַארטיסט
TBD, MEET AT NORTHWEST CORNER OF ROCKEFELLER PARK 

 לערנט ! ריַאליטעט פַארביטענע דורך ב״ּפ פון פייגל די מיט זיך בַארינגלט
 א״ר  פון שַאפער, שדה שולי מיט ַאנדערע און טעכנָאלָאגיע, קונסט וועגן

 עקסקורסיע אַ  פירן וועט זי, וויו אײ בירדס בײם אינסטָאלַאציע קונסט
.ערטער ַאקטיווַאציע קונסטווערק די ווײזנדיק . 

אויף  אינפָארמַאציע  ווייטערע מיט דַאטעס  bpca.ny.gov/events/ 

 
 

 איבערפירן  קונסט ּפובליק פײערן
RECTOR PARK EAST AND EAST OF SOUTH COVE 

,  טַאנצן בײם קַאץ און מַאלּפע דײנס דזשים זײן פנים מקבל קומט
  אין גופים רעסָאנייטינג קרעגס טָאני און, אויגן בורזשוַאס לואיס

!מוזיק מיט, הײזער צײטווייליקע זייער  ווייטערע מיט דַאטעס 
אויף  אינפָארמַאציע  bpca.ny.gov/events/ 
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6 RIVER TERRACE 
6River Terrace  אויף  אויסדינגען קען מען ווָאס בפ״ש אין ָארט ַאן איז

! נָאך און, צונויפקלײבענישן משפחה, ָאוונטן קהילה, מיטינגס, ּפַארטיס
, גַאס פון צוגענגליך, אינווַאלידן פַאר  צוגענגליך, פיס סקווער טויזנט צוויי

 ּפַארקס די זען מ׳קען און ליכט נַאטירליכע געבן ווָאס פענסטער גרויסע מיט
ךטײ דעם און . 

  שעה אַ  און פריער שעה אַ  מיט, שעה צוויי פַאר 600$ פון ָאנהויבנדיק
.ָאּפרייניקן און צוצוגרייטן אויף  דערנָאך  

 לכל  ַארײנגעבן מען דַארף  אּפליקַאציעס. געפָאדערט איז שכירות שטר אַ 
.פָאראויס פון חודש אַ  הפחות Rental contract required.  

: קלינגט אינפָארמַאציע נָאך פַאר  212-267-9700 ext. 9363 
שרײבט ָאדער : 6riverterrace@bpca.ny.gov 
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אין  צענטער קַאמיוניטי   
שולע  הויך סטיווועסַאנט  

 ָאן  זיך הויבן קלַאסן הַארבסט

, זיך  פַארווײלן  פַאר  ָארט  ַאן  איז  קָאמיוניטיסענטער  דער
 הויבן  מעמבערשיּפס  יערליכע.  פיטנעס  און,  שווימען,  סּפָארט

.יָאר  אַ   200$  ווי  ווייניקער  זײנען  ָאּפציעס  ַאלע,  59$  פון  ָאן  זיך  

,  מעמבערשיּפס  ַאלע  אין  ַארײנגערעכנט  ווערן  בחינם  קלַאסן
,  זומבאַ ,  עלטער  יעדער  פַאר  שווימען;  ַארײנרעכנענדיק

 הַארבסט.  נָאך  און,  טשי  טַאי,  בַאדמינטָאן,  יָאגאַ ,  בַאקסינג
12 סעּפטעמבער ָאן זיך הויבט זמן קלַאס . 

 Community Center דעם  בַאזוכט  אינפָארמַאציע  מער  פַאר
at 345 Chambers Street, NY, NY 10282, 

www.bpca.ny.gov   שרײבט  ָאדער  :
communitycenter@bpca.ny.gov 

 

mailto:6riverterrace@bpca.ny.gov
http://www.bpca.ny.gov/
mailto:communitycenter@bpca.ny.gov


 

 

 פעלדער בָאל בּפ״ש 
שעות  הַארבסט  

 30 נָאוועמבער-1 סעּפטעמבער

-8AM ,זונטיק & שבת 8AM-9PM ,פרײטיק – מָאנטיק
9PM 

 שעות  ווינטער

 29 פעוורַאל-1 דעצעבער

-9AM ,זונטיק & שבת 9AM-8PM ,פרײטיק – מָאנטיק
8PM 

 West Street between Murray and אויף  זיך  געפינט
Warren Streets.  בָאל בַאסקעט, פוסבָאל  פַאר  יָאר  גַאנץ ָאפן  

 . שּפילערײ  בָאל מינים ַאנדערע  ַאלע  און 
בַאזוכט פעלד בָאל אַ  פַאר ּפערמיט אַ   קריגן   צו  אויף  www.bpca.ny.gov/apply/permits 

 

 
SOUTH BATTERY PARK 
CITY ּפרויעקט ריזיליַאנס  

  און  שטַארקערע   פון  קהילה ַארומיקע   די  און  ּפַארק ווַאגנער בַאשיצן  צו  אויף
  יָאר  צוויי  פַאר  פַארמַאכט זײן  וועט  ּפַארק ווַאגנער, שטורעמען עפטערע 

. חדשים קומענדיקע   די  אין   ָאנהויבנדיק  

;  גערטנער  און  שטחים גרויסע  הָאבן  עס  וועט, עפענען ווידער  זיך  וועט עס  ווען 

  און ; בילדער הערליכע ; ערטער  ּפרָאגרַאם  און  עסן , קהילה , דערציאונגס 

. ַאלעמען   פַאר צוטריטלעך  

נידעריקער די  פון  טייל איז ּפרָאיעקט רעסילענסי  סיטי  ּפַארק בַאטערי  דרום די   
אונדזער בַאשיצן  וועט ווָאס  ,ּפרָאגרַאם רעסילענסי  קָאוסטַאל מַאנהַאטטַאן   

 שָארליין
פלַאדינג  פון  . 

די  צו  שייַכות מיטינגז קהל און  ּפרעזַאנטיישַאנז פון  רעקָארדירונגען  היטן  צו   

בַאזוכן  ,דיזיינז  לעצט די  ָאּפשַאצן  צו  און  ּפרויעקט  BPCA.NY.GOV. 
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http://www.bpca.ny.gov/apply/permits
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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


