האופרה 'כרמן' ממרגלות המצדה
בשידור ישיר לעמק המעיינות

סירקו והתעדכנו

מורשת קולנוע תיאטרון מוסיקה
מחול עניין קונצרטים

ספרות

טבע תרבות

גוף-נפש

יוני  2012סיון  -תמוז תשע"ב
ראשון

שלישי

שני

חמישי

רביעי

שישי

1.6

יא סיון

2.6

יח סיון

9.6

יט סיון

פתיחת תערוכה:
'פותחים צמצם'
שיח עם היוצרת
אתי ברייר

יד סיון
יג סיון 4.6
סיום עונת התיאטרון:

3.6
סיפורים בכיף:

5.6

טו סיון

6.6

טז סיון

האופרה
'כרמן'

'האריסטוקרטים'
'הילד שלא ידע פחד' תיאטרון הקאמרי

 17:30בסיפריה האזורית
 20:00אירוח
בנוה איתן
 20:30ההצגה בקימרון

10.6

כ סיון

11.6

כא סיון

'ג'ירפות לא
רוקדות'

 21:00בגן השלושה

12.6

כב סיון

מופע סיום
מחול ותיאטרון

הספריה האזורית 18.6
17.6
19.6
הירדן'
וספרית בית החינוך 'גאון
כח סיון

13.6
הצגת ילדים:
'מיקי'

כג סיון

 17:30בקימרון

 18:00באודיטוריום זיידן

כז סיון

7.6

יז סיון

כט סיון

20.6

ל סיון

ימים א' ,ג'  17.45 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00

הספריה הרב ישובית  -עין הנציב

ו תמוז

27.6

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

15.6

כה סיון

16.6

כו סיון

28.6

ח תמוז

22.6

ב תמוז

23.6

ג תמוז

סרט בוקר

סרט ערב:

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 21:15הסרט בקימרון

29.6

הספריה הרב ישובית  -נוה אור

טלפון 04-6063343 :מיילsyfria@neve-ur.org.il :
אתרwww.neveur.library.org.il :

הזמנת כרטיסים בטלפון 6065860 :הנכם מוזמנים לפנות אלינו בהצעות ,הערות ,הארות או כל עניין אחרofira@maianot.co.il :
מסיבות שונות עשויים לחול שינויים בתכנית .יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצהw w w . m a i a n o t . c o . i l :
חפשו אותנו ב Facebook

ט תמוז

30.6

י תמוז
סטודיו שקוף

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

21.6

א תמוז

 19:00באודיטוריום זיידן

ז תמוז

סרט בוקר

סרט ערב
 21:15הסרט בקימרון

 20:00אירוח
 20:30הקונצרט בקימרון

מופע סיום
המרכז למחול

טלפון 04-6062841 :אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

 10:30בקימרון

קונצרט סיום עונה
סליירי והרקויאם
של מוצרט

'זה כל הקסם'

טל 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :

25.6מעלה ה
הרב תמוז
הספריה ד
24.6
תמוז 26.6
גלבוע
ישובית -

14.6

כד סיון

8.6

שבת
יב סיון

1.6

יום שישי י"א סיון

'פותחים צמצם'  -תערוכת צילום
בחודשים מאי-יוני תוצג בפואיה תערוכת צילומים של החוג לצילום
בהנחיית אתי ברייר.
 10:30מפגש פתיחה חגיגי ושיח גלריה בקמרון

3.6

יום ראשון י"ג סיון

סיפורים בכיף' :הילד שלא ידע פחד'

בעזרת ספר גדול ,שני שחקנים ,בובות וצלליות מסופר על ילד שיוצא
למסע עם כלבו האהוב בחיפוש אחר הפחד .לגילאי  4ומעלה.
 17:30בסיפריה האזורית בנוה איתן

13.6

יום רביעי כ"ג סיון

הצגת ילדים' :מיקי'
מיקי כוכבת הילדים של ישראל בהצגה חדשה צבעונית ,מוסיקלית,
מצחיקה ורבת משתתפים.
מיקי היא ילדה מצחיקה שחיה בחדר קסום ,דמיוני ומיוחד ,היא
מוצאת בחנות הצעצועים של סבא נתי שלט מיוחד שבעזרת לחיצה
עליו היא עוברת הרפתקאות וחוויות הנותנות לדמיון שלה לטייל
ולהפליג בעולמות שונים...
 17:30בקימרון הזמנת כרטיסים03-6912229 / 04-6060550 :

14.6

יום חמישי כ"ד סיון
המרכז למחול ואומנויות הבמה מציג:

'תיאטרון פלייבק'

מופע שכולו אלתור לפי סיפורים אמיתיים שהקהל מספר.
בביצוע תלמידי תיאטרון הנוער.
 19:00באודיטוריום זיידן
מחיר ₪ 15 :הזמנת כרטיסים בטלפון04-6065887 :

קונצרט סיום העונה
סליירי והרקויאם של מוצרט
4.6

יום שני י"ד סיון

סיום עונת התיאטרון:
"האריסטוקרטים" ,תאטרון הקאמרי

דרמה .סיפורה של משפחה ושל שני אחים שונים מאוד באישיותם
וביחסם למשפחה ולמדינה .מאת :עדנה מזי"א בימוי :עומרי ניצן
משתתפים :גיל פרנק ,יחזקאל לזרוב ,מרינה שויף ,מונה ברקוביץ,
אלינור פוגל ,לימור גולדשטיין ,הלנה ירלובה ,דינה סנדרסון ועוד.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

7.6

יום שישי י"ח סיון

סרט בוקר' :מחוברים לחיים'
או" :מקום לחלום עליו' *
מוצ"ש י"ט סיון

סרט' :מחוברים לחיים'
או" :מקום לחלום עליו' *

 21:15בקימרון
* עקב שינויים  -יש לוודא בטלפון או באתר המועצה איזה משני
הסרטים יוקרן.

11.6

יום שני כ"א סיון
המרכז למחול ואומנויות הבמה מציג:

'ג'ירפות לא רוקדות'

מופע סיום בביצוע תלמידי גן-ו
 18:00באודיטוריום זיידן
מחיר ₪ 15 :הזמנת כרטיסים בטלפון04-6065887 :

יום חמישי א' תמוז
המרכז למחול ואומנויות הבמה מציג:

'זה כל הקסם'

כרמן ממרגלות המצדה
בשידור ישיר לעמק המעיינות

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

9.6

21.6

יום חמישי י"ז סיון

כרמן הצוענייה החופשייה שרה על חופש ודרור .אריות משכרות כיין,
ריקודים ספרדיים סוערים בחגיגה מרהיבה עם מאות משתתפים
למרגלות המצדה .אהבה ,תשוקה בוערת ושנאה תהומית בניצוחו של
דניאל אורן) .הישיבה על כסאות  -מומלץ להביא בגד חם(
 20:00כניסת קהל  21:00תחילת הקרנה בגן השלושה
ללא תשלום – אישור הגעה בטלפון.04-6065860 :
בתמיכה ובסיוע של תרבות לישראל ,קבוצת  ,CBCקרן מרק ריץ'018 ,
)אקספון( והאופרה הישראלית.

8.6

סליירי :יצירה ווקאלית  -מוצרט :סרנדה לכלי נשפיה ק 388 .בדו
מינור ,מוצרט :רקויאם ק626 .
מנצח :ירון גוטפריד ,תזמורת הקאמרית הקיבוצית ,מקהלת
קולגיום תל אביב בניהולו המוסיקלי של אבנר איתי .אנסמבל זמרי
מורן בניהולה המוסיקלי של נעמי פארן ,סופרן :שרון רוסטורף-זמיר,
אלט :אביטל דרי ,טנור :איתן דרורי ,בס :אלכסיי קנוניקוב.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

מופע סיום המרכז למחול ז-י"ב
 19:00באודיטוריום זיידן
מחיר ₪ 20 :בהרשמה מוקדמת ₪ 30 ,בקופה.
טלפון להזמנות04-6065887 :

22.6

יום שישי ב' תמוז

סרט בוקר' :מים ואהבה'
או' :מחוברים לחיים' *

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

23.6

מוצ"ש ג' תמוז

סרט' :מים ואהבה'
או' :מחוברים לחיים' *

 21:15בקימרון
* עקב שינויים  -יש לוודא בטלפון או באתר המועצה איזה משני
הסרטים יוקרן.

