
 

 

 
 גָאווערנאר ענדרו מ. קָאומָאו   5/17/2021 אויף ּבַאלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

פלאנירטע טרייבעקא פעסטיוואל צו אפצייכענען  -גָאווערנאר קָאומאו מעלדט איין איבער פונדאסניי
פאר די פעסטיוואל'ס לעצטע   100%עפענונג פון די ראדיאו סיטי מוזיק זַאל אנגעפילט  -דאס צוריק

  19נאכט אום מוצאי שבת, יוני 
  

די טרייבעקא פעסטיוואל וועט זיין די ערשטע פילם פעסטיוואל וואס וועט אפגעהאלטן ווערן מיט 
  מגיפה 19-אנטיילנעמער אין צפון אמעריקע זינט די אנהויב פון די קָאוויד 

  
פון וויפיל עס נעמט אריין פאר די  100%די היסטארישע ראדיאו סיטי מוזיק זאל וועט אויפנעמען 

  ניש מיט אנטיילנעמער וואס זענען פולשטענדיג ווַאקסינירטגרויסע געשעע
  

פלאנירטע פעסטיוואל וועט אריינרעכענען ווייזן פילמס אינדרויסן,  -די אינהאלט פון די פונדאסניי
  באראו פראגראמען-צו-ָאנליין פעסטיוואל פראגראם און באראו 

  
באראו פלעצער איז  -צו- מאפע פון טרייבעקא פעסטיוואל דרויסנדיגע אויפשפילונגען זַאלן און באראו

  דאען דא צו באקומ
  

גָאווערנאר ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט געמאלדן אז די ראדיאו סיטי מוזיק זאל וועט עפענען אירע טירן  
צום ערשטן מאל אין מער פון א יאר פאר די טרייבעקא פעסטיוואל'ס לעצטע נאכט פילם אום מוצאי שבת, 

די מענטשן וויפיל עס קען    פון  100%פאר די געשעעניש וועט די ראדיאו מוזיק זאל אריינעמען  .19יוני 
נאך פרטים וועגן די גרויסע געשעעניש און   ארייננעמען מיט פולשטענדיג ווַאקסינירטע אנטיילנעמער.

  אויפשפילונג פאר די לעצטע נאכט וועלן איינגעמאלדן ווערן בקרוב.
  

ווערן מיט  די טרייבעקא פעסטיוואל וועט זיין די ערשטע פילם פעסטיוואל וואס וועט אפגעהאלטן 
לכבוד די צוואנציגסטע יארטאג  מגיפה. 19-אנטיילנעמער אין צפון אמעריקע זינט די אנהויב פון די קָאוויד

פלאנירטע פעסטיוואל אפהאלטן נייע סארטן אקטיוויטעטן צו זעהן,  -פייערונג וועט די פונדאסניי 
, א נייע אויסוואל Tribeca At Homeאון  Pier 76אריינרעכענענדיג אויפשפילונגען ביי פלעצער, למשל 

די פעסטיוואל'ס ערשטע נאכט וועט אפהאלטן די   פון פילמס וואס וועלן געשפילט ווערן נאר ָאנליין.
" ביי די יּונייטעד ּפעלעס טיאטער אין וואשינגטאן הייטס  In the Heightsערשטע אויפשפיל פון די פילם " 

דזשַאן מ. טשּו איז געווען דער דירעקטאר פון   ויף איין מאל.און איבער אלע דרויסנדיגע פעסטיוואל זאלן א
די פילם וואס איז באזירט אויף די טָאוני מיּוזיקעל שפיל, וואס איז געשריבן און פראדוצירט געווארן דורך  

  מעניּועל מירענדע.-ניו יארק'ס אייגענע לין
  

און מער ניו יארקער ווערן ווַאקסינירט, קענען   "אזוי ווי אונזערע נומערן האלטן אין איין אראפגיין און מער
מיר אנהויבן צו אריבערמישן די בלאט איבער קָאוויד און קוקן פאראויס וויאזוי צוריקצוגיין צו די נארמאלע 

"געשעענישן, זאלן און ביזנעסער איבער גאנץ ניו  האט גָאווערנאר קָאומאו געזאגט.לעבן פונדאסניי", 
ן פריש פלאנירן וויאזוי צו ארבעטן פאר א וועלט נאכן מגיפה, און די טרייבעקא  יארק סטעיט טוהען פו

די יאר וועט די טרייבעקא פעסטיוואל צושטעלן נייע און עקסייטינג   פעסטיוואל איז נישט קיין אויסנאם.
סטע  יאריגע בע-וועגן פאר ניו יארקער און פאר באזוכער צו קענען מיטהאלטן די פארשטעלונג פון די היי

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/Tribeca_Festival_Map.jpg


 

 

פילמס און הנאה האבן פון די פילע געשעענישן און אקטיוויטעטן וואס קומען פאר, און עס וועט קומען צו א  
פון מענטשן וויפיל עס קען ארייננעמען ביי    100%ווַאקסינירטע קהל מיט  -הויכפונקט מיט א פולשטענדיג

ויס אין אונזער סטעיט'ס און  דאס איז א ריזיגע טריט פארא די היסטארישע ראדיאו סיטי מוזיק זאל.
עפענונג וואס וועט לאזן וויסן פאר די גאנצע וועלט אז ניו יארק איז צוריק גרעסער  -אונזער לאנד'ס צוריק

  און בעסער פון סיי ווען." 
  

דזשעין ראזענטאל האט  CEOגרינדער און -טרייבעקא ענטערּפרייזעס און טרייבעקא פעסטיוואל קאָ 
"די מיסיע פארוואס מיר האבן זיך געגרונדעט איז נאך מער נוגע היינט און מיר האבן געוואלט   געזאגט,

ך געעפנט  טרייבעקא האט זי זיכער מאכן אז מיר קענען אנקומען צו אלע ווינקלען פון ניו יארק.
צוזאמענצוברענגן מענטשן, און דאס איז וואס מיר ציהלן צו טוהן נאכאמאל היי יאר, צו פארבינדן  

קאמיוניטיס פון אלע פינף בָארָאוס און מיטטיילן די איבערלעבעניש פון די פעסטיוואל אויף א זיכערע  
  אופן, דאס אלעס בשעת'ן שטיצן לאקאלע ביזנעסער." 

  
  ענטערטעינמענט האט געזאגט, MSGפון  CEOעקזעקיוטיוו טשעירמאן און דזשעימס דָאולען, 

"דאס איז א וויכטיגע מאמענט פאר ראדיאו סיטי מוזיק זאל, פאר די אונטערהאלטונג אינדוסטריע און  
פאר ניו יארק סיטי, און מיר זענען דאנקבאר פאר גָאווערנאר קָאומאו פאר זיין פירערשאפט און  

ארבעטנדיג צוזאמען מיט אונזערע וואונדערליכע שותפים פון די   צו דאס אויספירן.איבערגעגעבנקייט 
טרייבעקא פילם פעסטיוואל, זענען מיר זיכער אז מיר וועלן מקבל פנים זיין א גרויסע ציבור צו די  

ועט  געשעעניש וואס מיר ווייסן אז עס וועט זיין גאר ספעציעל און אומפארגעסליך, און מיר האפן אז דאס ו
  אויספלאסטערן די וועג פאר אנדערע אונז נאכצומאכן." 

  
טראגעדיע מיט די געדאנק אז די  9/11די טרייבעקא פעסטיוואל איז געגרונדעט געווארן נאך די 

קונסטווערק און ערציילונגען קענען אריינברענגען האפענונג, טויש און אויפפרישן קאמיוניטיס דורכאויס  
יג יאר שפעטער קלינגט טרייבעקא'ס מעסעדזש אפ נאך מער ווי סיי ווען, בפרט נאך  צוואנצ שווערע צייטן.

אזא יאר ווען ניו יארק און די גאנצע וועלט האבן זיך געספראוועט מיט גרויסע שטרויכלונגען צוליב די  
  מגיפה.

  
מיט מער פון  טאגיגע געשעעניש איבער מערערע פלעצער -12טרייבעקא פעסטיוואל וועט זיין א   2021די 

 Mixedאויפשפילונגען, דרשות און פארשטעלונגען; פינף צויבערהאפטיגע שטיקלעך אין די  250
Reality Arcade .די פעסטיוואל וועט אויך   ביי ספרינג סטּודיָאוס; און פראגראמען אין אלע פינף בָארָאוס

ווי אויך א סעריע פון פילם    אפהאלטן א שורה פון ּפַאדקעסטס פאר די ערשטע מאל אין די היסטאריע,
געסט   100,000די פעסטיוואל איז ערווארטעט צו אנקומען צו אזויפיל ווי   פאראייניגונגען און יארטאגן.

אויפשפילונגען ביי   200טאגיגע געשעעניש מיט איבער  -12וועלכע וועלן קענען אנטיילנעמען דורכאויס די 
  די דרויסנדיגע זאלן, אריינרעכענענדיג:

• The Batteryמאנהעטן ,  
• Waterfront Place  בייBrookfield Placeמאנהעטן ,  
• Hudson Yardsמאנהעטן ,  
• Pier 76 אין הָאדסאן טייך ּפַארק, מאנהעטן        
• Empire Outletsסטעטן איילענד ,  
• MetroTech Commonsברוקלין ,  

  
בָארָאו פראגראמען וועלן אויך ברענגען די פעסטיוועל דירעקט צו די געגנטער  - צו-די פעסטיוואל'ס בָארָאו

סינעמאס, די ערשטע  LEDפיסיגע בעסטע און שענסטע -40ארום ניו יארק סיטי נוצנדיג פארעדיגע  
אל אין זייער אייגענע  סקרינס אין די לאנד, כדי צו פארבינדן קאמיוניטיס צו די פעסטיוו HDריקעוודיגע 

  בָארָאו זאל פלעצער רעכענען אריין: -צו-בָארָאו הויף.
  Flushing Meadows Corona Park; Rockaway Beach; Astoria Park -קווינס  •



 

 

  Van Courtland; Soundview Park; Walter Gladwin Park -די ברָאנקס  •
  Marine Park -ברוקלין  •

  
זינט   צו שטיצן ארטיסטן, פילממאכער און שרייבערס אין פארשידענע וועגן. טרייבעקא איז איבערגעגעבן

איר גרינדונג איז טרייבעקא געשטאנען אין די פארנט פון פרישע און אוועקגעשטעלטע טאלאנטן, 
געמאכט נייע סארט איבערלעבענישן און אהערגעשטעלט נייע טעכנאלאגיע און געדאנקן דורך  

פאר מער אינפארמאציע וועגן   ען, דרשות און לעבעדיגע פארשטעלונגען.ּפרעמיערס, ארויסשטעלונג
 www.tribecafilm.com. טרייבעקא און צו קויפן טיקעטס, באזוכט ביטע 

  
די היינטיגע מעלדונג איז געבויט אויף גָאווערנאר קָאומאו'ס לעצטיגע שריט צו ווייטער צוריק עפענען די  

עקאנאמיע זעהענדיג די באדייטנדע פארשריט מיט די ווַאקסינאציעס און מיט די אנגייענדע פארמינערונג  
ראצענט פון ניו יארק'ס  פ  62ביז נעכטן האבן שוין   פעלער און האספיטאליזאציעס. 19-פון קָאוויד

פראצענט האבן שוין פארענדיגט   52ערוואקסענע באקומען צום ווייניגסטנס איין דאזע פון די ווַאקסין און 
  די סעריע פון ווַאקסינאציע.

  

###  
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