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Bente Kahan (ur. 1958) – norweska piosenkarka i aktorka żydowskiego 
pochodzenia, od kilkunastu lat związana z Wrocławiem. Jedna z czołowych 
wykonawczyń pieśni żydowskich w Europie. Po ukończeniu studiów aktor-
skich w Tel Awiwie i w Nowym Jorku występowała na scenach Teatru Na-
rodowego w Izraelu oraz Teatru Narodowego w Norwegii. W roku 1990 r. 
założyła Teater Dybuk Oslo, którego celem było rozpowszechnianie kultury 
i muzyki europejskich Żydów. W tym czasie koncertowała w większości 
krajów Europy. Podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu za-
prezentowała program Home – podróż przez historię europejskich Żydów, 
od XII-wiecznej Hiszpanii, przez XIX-wieczną Rosję, Węgry i Rumunię, po 
XX-wieczną Polskę i Norwegię. Poślubiła Aleksandra Gleichgewichta, zna-
nego wrocławskiego działacza Solidarności, i w roku 1991 przeprowadziła 
się najpierw do Warszawy, a następnie wraz z mężem do Wrocławia, gdzie 
aktywnie włączyła się w życie gminy żydowskiej.

W swoim dorobku artystycznym ma dziewięć płyt, głównie z muzyką 
żydowską, oraz trzy widowiska teatralne napisane wspólnie z Ellen Foyn 
Bruun, w tym przedstawienie Głosy z Theresienstadt. W 2006 r. założyła 
fundację swego imienia, której głównym zadaniem jest prezentowanie ży-
dowskiej kultury i historii. Jest też Dyrektorem Centrum Kultury i Edukacji 
Żydowskiej we Wrocławiu. Obie te instytucje w znacznej mierze przyczyniły 
się do renowacji wrocławskiej synagogi „Pod Białym Bocianem”, która stała 
się miejscem wystaw, koncertów, spektakli i pokazów filmowych.

W listopadzie 2007 r. Fundacja w ramach upamiętnienia rocznicy Nocy 
Kryształowej zorganizowała po raz pierwszy Dni Wzajemnego Szacunku. 
Organizowane odtąd corocznie, stały się okazją do refleksji historycznej, 
ale także impulsem do powstania inicjatyw będących odpowiedzią na bie-
żące wydarzenia na świecie. W grudniu 2015 r. dzięki staraniom Fundacji 
została odrestaurowana mała synagoga (szul), w której odbywają się nabo-
żeństwa dla członków wrocławskiej gminy żydowskiej. 

Obecna działalność artystyczna Bente Kahan związana jest nadal z pro-
pagowaniem i upowszechnianiem kultury żydowskiej, idei pojednania, to-
lerancji oraz wzajemnego szacunku dla różnych wyznań i kultur. Za swoją 
działalność otrzymała Nagrodę Prezydenta Wrocławia (2006), Krzyż Kawa-
lerski Odrodzenia Polski (2013), Krzyż na wstędze Orderu Zasługi Republiki.
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