יום שישי ,א’ סיון

10.5.2013
9:00-13:00

סדנאות פתוחות בעמק

יש משהו באמנים והאומנים של
העמק שאין בשום מקום אחר
בעולם .משהו בחום של העמק,
בנופו המשתנה והמפתיע בכל
עונה מחדש ,שמשפיע גם על נופו
האנושי :יחודו ,הלך מחשבתו,
דעותיו ,רגישותו ואמנותו.

מועצה אזורית עמק המעיינות ,מח’ תרבות ,טל ,04-6065860 :אתר המועצהwww.maianot.co.il :

גם בFacebook-

פרוכטמנ'ס
נורית וישראל פרוכטמן
כפר רופין
ריח הלחם הטרי וקרני אור ראשון מושכים את
התושבים...
כל יום שישי לפנות בוקר ולאחר הכנה לילית
אופים נורית וישראל פרוכטמן מכפר רופין
לחמים המיוצרים בעבודת יד על טהרת חומרים
טבעיים על בסיס מחמצת שאור.
הקפדה על בחירת הקמח ושאר החומרים.
האוירה מזכירה את המאפיות הקטנות של פריז.
מוזמנים לטעימות...

אור כדים
זיוה נתן
כפר רופין

פרוכטי050-7568472 :
סטודיו וגלריה עם מגוון רב של עבודות
קרמיקה  -שימושיות ופיסוליות .ניתן למצוא
כלים שימושיים המתאימים להגשה ,לאפייה
ולחמום בתנור ובמיקרוגל .כמו כן עבודות
פיסוליות.
בסדנה מיוחדת שתתקיים לקראת חג השבועות
ניתן להכין סלים קטנים ולפסל סוגי פירות
שונים .ניתן להשאיר לשריפה.
עלות הסדנה.₪ 40 :

לפרטים:
זיוה בסטודיו 04-6068266 :נייד050-5706678 :
אתרwww.urkadim.co.il :

אצבעות צורפות
דפנה פודלובני
כפר רופין
סטודיו לעיצוב תכשיטים
מזהב ,כסף ,גולדפילד,
קריסטלים ועוד.

לפרטים:
טל’ בסדנה04-6068310 :
נייד050-5691318 :

מטבח-
הספרייה
ד"ר אורי מאיר
צ'יזיק ,רומן גילר
נוה איתן

נקודה.
נועה מוזס
שלפים
נקודה .מתנות מגשימות חלומות.
נקודה .מציגה בהום פרו.

אמני האוכל המקומי ושימור המזון  -ד"ר אורי
מאיר-צ'יזיק ורומן גילר מכינים אוכל מקומי,
מזין ,טבעי ,אורגני ומשובח .רק חומרי הגלם
הטובים ביותר נכנסים ללחמים המצוינים,
למעדנים הכבושים ,המותססים והמוחמצים
שתמצאו כאן.
טעימות ,הסברים ושלל מטעמים.

לפרטים:

לפרטים:

נייד052-8887417 :
www.nekuda1.com
פייסבוק :נקודה.

רומן גילר 054-6754159
מיילromangiler@gmail.com :
http://www.mazon-izun.com/?page_id=9175

דגש  -דגש אחר

נגיעה

קורות העבר פסיפס ההווה
סיורים והרצאות בארכיאולוגיה ארצישראלית
מעלה גלבוע

סטודיו לקדרות
יסכה הטב
מעלה גלבוע

סיורים בעמקים ,בתלים ,ובהר שעיקרם גילוי
וחשיפה של קורות העבר ,המלווים סיפורים,
אנקדוטות וממצאים מפי הארכאולוג אחיה
כהן-תבור.

סטודיו
לקרמיקה
במרומי
הגלבוע אל
מול נופי
העמק והגלעד,
לסדנאות חד
פעמיות
וחוגים.
במקום פועלת
חנות שבה
ניתן למצוא
מלבד כלי קרמיקה ,מוצרי בוטיק המיוצרים
באזור.

הרצאת הכרות וחשיפה עם ממצאים מהאזור
וסיור ארכיאולוגי רגלי לגת ולשומרה:
סבב ראשון :הרצאה  ,9:00 -יציאה לסיור 9:30
סבב שני :הרצאה  ,11:00 -יציאה לסיור 11:30
ניתן לחבור להרצאה ו/או סיור בסבבים השונים.

לפרטים:
054-3224138 / 054-6278936 / 04-6067505
kohntavor@gmail.com
פייסבוק:
'דגש  -דגש
אחר’

ביום שישי תתקיים סדנת צביעה של כלים
לבחירה ותינתן אפשרות להתנסות על האבניים.
לילדים ומבוגרים.
מוזמנים בשמחה!

לפרטים:
) 050-5991174כדאי לתאם מראש(
מיילnegia.studio@gmail.co.il :
פייסבוק :סטודיו נגיעה

סטודיו אתיקה

משה ברקוביץ’

אתי חן ברייר
ניר דוד

צלם ומחבר ספרי ילדים /סטודיו לצילום
ניר דוד

גלריה וסדנאות לצילום בהתאמה אישית.

שילוב סיפור עם טיול לאורך האסי
מתאים למשפחות עם ילדים בגיל  5עד 12

 10:00סדנת הדפסת פוטוגרמות בחדר חושך
בנושא שבועות )בתשלום(.
 12:00הקרנת סרט וידאו-ארט שנעשה עם
אסירים בכלא השיטה )כניסה חופשית(.
הסטודיו פתוח להכרות ושיחה חופשית עד .13:00

לפרטים:

משה050-7375659 :

חיוך מתוק
בית קפה  -קונדיטוריה
ניר דוד

אתי חן ברייר ) 050-7576339בתיאום מראש(
מיילetikabr.67@gmail.com :
פייסבוק :סטודיו אתיקה

מבחר גדול של עוגות ,עוגיות ומאפים מתוקים
ומלוחים בעבודת יד.
מוזמנים להתפנק עם כוס קפה ומאפה טרי
לשבת ולחג.

לפרטים:
נגה – 04-6488458
נייד050-7933058 :

סטלה קרמיקה
סטלה אבידר
נוה אור
סטלה ,בוגרת מסלול קרמיקה במכללת תל חי.
בעלת גלריה של עבודות קרמיקה שימושית.
מעבירה סדנאות קבוצתיות של חוויה בחימר,
עד  12אנשים.
עם אפשרות לצביעה של כלים מוכנים.
הסדנה מיועדת לכל הגילאים.

עץ ואבן
מוטי אלימלך
סדנת אמן בנוה אור
בסדנה ממוקמת
גלריה שבה מוצגות
עבודות ,פסלים מעץ ,אבן ומתכת.
ניתן לרכוש מוצרים מעוצבים לבית מחומרים
ממוחזרים ,שולחנות ,כסאות ועוד.
ניתן להזמין עבודות בהזמנה אישית .במקום גם
פינת נוסטלגיה ,אוספים וחפצים ישנים.

לפרטים:

מוטי052-5977006 :

נייד050-8381484 :
מיילstella.stella.avidar@gmail.com :
פייסבוקstella avidar :

’בכנות על הכן’
אורית נצר ,סוזי הירשלר
עין הנצי"ב
אורית נצר מזמינה לביתה
בעין הנציב להתרשם
מציוריה שיש בהם צבעים
רכים המשלבים דמויות
ומראות בצבעים חזקים
ומארחת את סוזי הירשלר,
ציירת ,אמנית ,מורה
וחברה מקבוץ מסילות
לתת כיוון בציור ,לצייר ,ולחוש את הצבע.
אורית050-564770 :

קפה גלריה
אריה גנתון
מעוז חיים
בקפה גלריה מוצגת תערוכת צילום של דרורה
גפני ז"ל ממייסדי מעוז חיים.
יחד עם תערוכת הצילום מוצגים דגמים של
מגוון עבודות שנוצרו בידי הפסל אסף ליפשיץ
בן וחבר הקיבוץ .בין שאר הדגמים ניתן לראות
דגמים שהפכו לגדולים ומוצבים במקומות
שונים בארץ.
אריה גנתון050-5399409 :

טלטל עיצובים
טל סולץ
מעוז-חיים
סטודיו לעיצוב גרפי ,חמסות ,מוביילים ותכשיטי
אופנה.
סביבת עבודה משתנה שמפיקה מוצרים
מקוריים ,עליזים וצבעוניים.
בסטודיו מועסקים לחילופין תלמידות,
פנסיונריות ,וצעירים מפרוייקט 'מסע'.

לפרטים:
טל 050-7998898
http://market.marmelada.co.il/taltal

פעמוני גשם
שרה הולצר
מעוז חיים

רהיטים וחפצי נוי בסגנון כפרי

חנות גלריה לחפצי נוי ,ריהוט כפרי ,מראות,
מנורות ,פרחי משי ,כלי בית ,קרמיקה ,מפות ועוד.
חפשו אותנו במעוז-חיים בצריף האדום.

לפרטים:
שרה הולצר 054-5350522
מיילholtzer@maoz.org.il :
בפייסבוק :פעמוני גשם

חוות 'עז עיז'
רינת ואסף ויגנפלד
מנחמיה
בחווה תפגשו את רינת ואסף וגנפלד "כפר
סבאים" שהגשימו את חלומם להקים חווה
כפרית .בחווה מגדלים עיזים ומייצרים מגוון
גבינות עיזים איכותיות ללא חומרים משמרים,
פשוט כפי שהם .AS IS
בסיור :סיפור הקמת החווה ,מהי תזונה על פי
שיטת מונטינאק ,סיור בדיר וטעימת יוגורט
עיזים טרי טרי ,צפייה בהכנת גבינה צ'רקסית
)הניתנת להכנה גם במטבח הביתי( וטעימה.
הסיור כולל שתייה קרה וחמה .מחיר  ₪ 39לאדם.
שני סיורים יצאו בשעה  9:30ו.11:30 -
משך הפעילות :כשעה וחצי.
בהרשמה מראש בטלפון057-7292996 :
בחווה נערכת מכירת גבינות לקראת החג!!!

