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פסטיבל המעיינות הראשון יוצא לדרך
ערב חג סוכות תשע"ב ופסטיבל המעיינות הראשון יוצא לדרך.
בפסטיבל יתקיימו שלל אירועים ופעילויות לכל המשפחה בכל רחבי העמק :באתרי התיירות ,בישובים ובמעיינות.
הפסטיבל יפתח במוצ"ש  11.11בערב חגיגי ומיוחד בגני חוגה.
על במה אחת יופיעו  1ממובילי השירה בציבור בארץ .עוזי וחיים אסנר יארחו את שרהל'ה שרון ,עינת שרוף ומשה להב -הטיש
הגדול.
אמש זכינו לכתבה מפרגנת במהדורה המרכזית בערוץ ...11
ביום א'  ,11.11תתקיים צעדת המעיינות ה 11 -והשנה לראשונה בפארק המעיינות המטופח והיפהפה.
בצעדה שני מסלולים ,קצר וארוך המותאמים להליכה של ילדים ומבוגרים.
בתום הצעדה אנו פותחים את תערוכת האוספים במוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה .התערוכה נערכת זו השנה השמינית
לזכרה של רותי ליבני מקיבוץ ניר דוד והשנה עוסקת התערוכה בנושא :ספורט.
בתערוכה יוצגו אוספים של רלף קליין  -המאמן של קבוצת הכדורסל מכבי ת"א ואבי כהן ז"ל  -הכדורגלן המצליח ועוד ועוד.
בשעות בין הערביים תיערך בשדה אליהו אתנחתא מוסיקלית לצד תעלות המים.
למחרת  -יום שני  17.11יתקיימו טיולים ופעילות סביב שביל עמק המעיינות ובערב האירוע המרכזי לתושבי עמק המעיינות –
סוויץ'.
האירוע הזה הוא כבר חלק ממסורת שהתקבעה כאן אצלנו בעמק ומדי שנה מתכנסים ובאים אנשי העמק ,בנים ונכדים,
לערב אחד של פעילות והנאה ובעיקר מפגשי חברים.
השנה נבחר דני סנדרסון לסיים את האירוע  -במופע לכל המשפחה.
ביום ג'  ,11.11יתקיים מסע אופניים שהפך גם הוא למסורת יפה כבר מספר שנים ,בהפקת רשות ניקוז ירדן דרומי והשנה
נקודת היציאה והסיום היא בפארק הקנטרה ,ובשעות אחה"צ פעילות עפיפונים ולהטוטים בהרחבה בשדה נחום.
את כל החגיגות הללו תחתומנה ההקפות השניות שתערכנה בשמחת תורה  -בכפר התיירות הכורדי בירדנה.
פסטיבל המעיינות משולב השנה עם פסטיבל לילות שאן בתיאטרון הרומי ,כך שהאזור כולו יכול להנות מפעילויות רבות
המתרחשות אצלנו לצד פעילות נוספות בבית שאן.
אני מזמין אתכם לקחת חלק בפסטיבל הראשון כאן בעמק ולהיות שותפים לתחילתה של מסורת חדשה.
לתכניית הפסטיבל...

חג סוכות שמח !
יורם קרין
ראש המועצה

* בקרו בדף הפייסבוק שלנו http://www.facebook.com/maianot
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

