
 נייע יידיש אנימירטע פאעמעס –ניידוס פראיעקט קול קורא: 

 חשובע פריינט,

 כן אוןיאר זינט דער פטירה פון דעם אויסערגעוויינטלע 100וועט אפגעמערקט ווערן  2018סוף חודש דעצעמבער 
 טאלאנטירטן יונגן דיכטער לייב ניידוס, באקאנט ווי "דער ווירטואז פון דער יידישער פאעזיע".

, האט ער שוין 1918טן דעצעמבער 23יאר, דעם  28 אין יונגן עלטער פוןניפטר געווארן טראגיש ווען ער איז 
אוצר פון יידישער פאעזיע. זיינע אויסטערלישע ווערק זיינען ניט נאר כמעט ניט  ןגעהאט איבערגעלאזט א זייער רייכ

זיי זיינען אויך נאר  – וועלט רליטערארישע רברייטע ערניט באקאנט ד דעריבערזיינען  און – איבערגעזעצט געווארן
 גוטע קענערס פון דער יידישער ליטעראטור.ביי  אינעם אריגינאל, אפילו יט באקאנטנ כמעט

צווישן די מער  געשטימטע לידער, און אויך ליבע לידער.-נאציאנאליידישע מיר געפינען ביי אים קינדער לידער, 
דע, לידער מיט במינו לידער, א ליד וועגן דעם געזונקענעם פארשוואונדענעם אטלאנטי-עקזאטישע און יחיד

חוץ דער ָאריגינעלער דיכטונג הָאט לייב  ווערטער.-ליד פון לויטער "שין"-ליבשאפט צו דער נאטור, און אן אויסנאם
תוכם לידער פון שַארל בָאדלער, ליטערַאטור, ב-ווערק פון דער וועלט-נַײדוס איבערגעזעצט אין יִידיש ַא סך מוסטער

 .אא ,מיכַאִיל לערמָאנטָאוו ,לכסנדר ּפושקיןאַ  ,יָאהַאן ווָאלפגַאנג געטע ,היינעּפָא, הענריך  ןאַ לאַ  גַארדע

. די דער "ניידוס פראיעקט", האט בדעה צו שאפן איבערזעצונגען פון מוסטערן פון זיינע מייסטערווערק
ען, און וועלן באשטיין ינטלעכע איבערזעצונגיוועלן זיין אנדערש פון געוו – פונקט ווי זיינע ווערק – עןאיבערזעצונג

פון אנימאציעס פון זיינע לידער וואס וועלן אדער רעציטירט ווערן אדער געזונגען ווערן אין אריגינאל, באגלייט און 
-ארטובאצירט מיט פאסיקע אנימירטע און באלעבטע בילדער. די אנימאציעס וועלן ווערן באגלייט מיט פאסיקע ו

קלאנגען, צוזאמען מיט די -לע יידישאאז די אריגינ ,צאל שפראכן. דער ציל איזווארט איבערזעצונגען אין א -פאר
ע אויסדרוקן פון די בילדעריש-באגלייטנדיקע באלעבטע בילדער וועלן ארויסברענגען די אויטענטישע ליריש

 .זיידארף א צוגאב אויפקלערונג פאר ווער עס  זיין וויוועלן אריגינעלע לידער. די ווערטלעכע איבערזעצונגען 

פאר דעם  מינוט יעדער איינער. 3ביז  2אנימירטע לידער פון אן ערך  10און  5ווערט פלאניקט צו שאפן צווישן  עס
נימאציע פילם אַ לע אַ אינוועסטירונג כדי צו באצאלן פראפעסיאנפינאנציעלער צוועק נייטיקן מיר זיך אין אן ערנסטער 

 שעפער צו שאפן די פילמען.

 גוט און שטעלט זיך מיט אונדז אין פארבינדונג אויב איר ווילט העלפן.זייט אזוי 

 א דאנק,

 ר דער ניידוס פראיעקט,אַ פ

 טוויניק.אָ לייבל ב

 + 972-54-537-7729טעלעפאן: 

 פאר ביישפילן פון ניידוסעס ווערק:

 1980-1981רן אָ פרואוון פון די י-ציעאַ נימאַ  ישעראָ טאַ מאַ סטודענטישע  •
 Proyekt.html-Naydus-http://www.leyblsvelt.co.il/lv )" א זון מיט א רעגן" און "א בריוו האב איך היינטזעט"( 

 : ו "די ראב"אָ פ ןלעאַ ר אַ פון עדג ען, אוןניידוסעס איבערזעצונגוועגן  •
https://www.youtube.com/watch?v=UFHmhwM1tVc  

 ניידוס:לייב וועגן 

  https://www.youtube.com/watch?v=FdeTbHLHnYE – 02:42מינוט  •
•  http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Naydus_Leyb  
• a.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%Dhttps://he.wikipedi

7%93%D7%95%D7%A1  
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