סירקו והתעדכנו

מורשת קולנוע תיאטרון מוסיקה
מחול עניין קונצרטים

ספרות

טבע תרבות

גוף-נפש

נובמבר  2012חשון-כסלו תשע"ג
חמישי
רביעי
שלישי
ראשון
שני
1.11
הספריה הרב ישובית  -מעלה גלבוע
הספריה האזורית וספרית בית החינוך 'גאון הירדן'

טז חשון

ימים א' ,ג'  17.45 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טל04-6480850 ,04-6063543 :
אתרwww.maianot.libraries.co.il :

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

הספריה הרב ישובית  -נוה אור

הספריה הרב ישובית  -עין הנציב

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

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

11.11

כו חשון

12.11

כז חשון

18.11

ד כסלו

19.11

יורם טהר-לב וחיים אסנר
ה כסלו מארחים את זמרי העמק
 18:15בקימרון

25.11

יא כסלו

26.11

 17:00בספריה בנוה איתן

’טיש בשלושה’

מילים ,מנגינות ושאר רוח
 20:00אירוח והתרמה
 20:30המופע בקימרון

13.11

כח חשון

’בטהר ליבנו’

סיפורים בכיף:

'פח זבל משלי'
 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

יב כסלו

20.11

ו כסלו

27.11

יג כסלו

פתיחת עונת התיאטרון:

’יונה ונער'
 20:00אירוח חגיגי
 20:30ההצגה בקימרון

14.11

כט חשון

הצגה לילדים:

15.11

א כסלו

28.11

כנס מחול
ע"ש יאיר שפירא
במרכז עידן

9.11

כד חשון

10.11

כה חשון

16.11

ב כסלו

17.11

ג כסלו

יאיר דלאל
בפאב הפינה

22.11
עידן חביב

ח כסלו

בפאב הפינה

יד כסלו

בפאב הפינה

הג’ירפות

שירי עוזי חיטמן
עם רינת גבאי
 17:30באולם הקימרון

21.11

2.11
ג’יי ויוז

בפאב הפינה

’השירים המשחקים’

ז כסלו

שישי
יז חשון

3.11

29.11

טו כסלו

23.11

ט כסלו

24.11

י כסלו

סרט:
סרט:
'חיות הדרום הפראי' 'חיות הדרום הפראי'
 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

30.11
סרט' :המילים’

טז כסלו

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון
התקוה  6בפאב הפינה

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

 20:30הסרט בקימרון

1.12

יז כסלו
סרט:

'המילים'
 20:30הסרט בקימרון

סטודיו שקוף

4.11

יט חשון

5.11

כא חשון
כ חשון 6.11
סיפורים בכיף' :הנסיכה
בשמלת הקסמים'

7.11

כב חשון

8.11

כג חשון

שבת
יח חשון

6.11

יום שלישי כ"א חשון

סיפורים בכיף' :הנסיכה בשמלת הקסמים’
הפנטומימאי גילי עברי
)גילאי  .(6 - 3בממלכת פנטאללה קרה דבר נורא .הנסיכה
המפונקת חלתה מאוד ורק שמלת הקסמים תוכל להושיע אותה.
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

’טיש בשלושה’

מופע התרמה לילדי אלי"ן:
משה להב מארח את :ג’קי לוי וקובי אריאלי,
בערב של מילים ,מנגינות ושאר רוח.
כל ההכנסות מהמופע קודש למען ילדי אלי"ן.
 20:00אירוח ודוכני התרמה  20:30המופע בקימרון

 23.11יום שישי ט' כסלו

סרט' :חיות הדרום הפראי’
השפפי ,ילדה בת שש ,חיה עם אביה ,וינק ,חיי עוני בקהילת דלטה
שבמערב ארה"ב .וינק החולה ומתקרב לסוף ימיו ,מכין את בתו
הרכה לחיים עצמאיים .מסע ההתבגרות שלה חושף בפניה
לראשונה את קסמי העולם והטבע .זוכה פרס הסרט הטוב ביותר
בפסטיבל סאנדנס  2012ופרס 'מצלמת הזהב' בפסטיבל קאן .2012
 10:00קפה של בוקר  10:30הקרנת הסרט

 24.11מוצ"ש י' כסלו

סרט' :חיות הדרום הפראי’
 20:30הקרנה נוספת בקימרון

 25.11יום ראשון י"א כסלו

סיפורים בכיף' :פח זבל משלי’
7.11

יום רביעי כ"ב חשון

פתיחת עונת התיאטרון' :יונה ונער’
תיאטרון גשר
עפ"י רומן מאת :מאיר שלו ,בימוי :יבגני אריה
שני סיפורים המתרחשים 'במקביל' :הראשון יאיר ,שחי בשנות ה–,90
מספר על אשתו ,על אהובת ילדותו ועל הסוד של אמו ערב מותה.
השני – סיפור התאהותם של נער מקיבוץ בעמק הירדן ונערה תל–
אביבית שמגדלים יוני דואר
עבור ה'הגנה' בתקופת
מלחמת השחרור.
משתתפים :הנרי דוד,
אפרת בן צור ,משה איבגי,
גלעד קלטר ,יובל בנאי,
ועוד.
 20:00אירוח חגיגי
 20:30ההצגה בקימרון

 13.11יום שלישי כ”ח חשון

’בטהר ליבנו’
יורם טהר-לב וחיים אסנר מארחים את זמרי העמק בערב
“בשביל החינוך” ,במסגרת יום הוקרה לאנשי החינוך בעמק.
בהשתתפות’ :שדות שבעמק’ ,מקהלת לילך וזמרים מהעמק.
 18:15בקימרון
ללא תשלום

 14.11יום רביעי כ"ט חשון

הצגה לילדים’ :השירים המשחקים’
רינת גבאי בהצגה חדשה :משירי עוזי חיטמן.
 17:30באולם הקימרון
כרטיסים :במתנ"ס בית שאן 6060550

ברק ועירית זייד מתיאטרון האוטו הצהוב
)גילאי  .(9 - 4חוויה חינוכית ,תרבותית ומוסיקלית סביב דמויות
ססגוניות ומרהיבות הלקוחות ישר מעולם המיחזור.
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

 28.11יום רביעי י"ד כסלו

כנס המחול ע"ש יאיר שפירא
’חומרי חלום’
להקת המחול הקיבוצית במופע מאת רמי באר.
 17:00בקימרון

 30.11יום שישי ט"ז כסלו

סרט' :המילים’
כשרורי ג'אנסן )בראדלי קופר( מוציא לאור את ספרו הראשון ,זהו
מאורע נדיר שמתרחש פעם בדור אשר מסעיר את דמיונם של
העולם הספרותי ושל הציבור.
איש זקן ומסתורי )ג'רמי איירונס( מאתר את רורי ומתעמת איתו
וחושף שהוא הכותב האמיתי של הרומן.
 10:00קפה של בוקר  10:30הקרנת הסרט

1.12

מוצ"ש י"ז כסלו

סרט' :המילים’
 20:30הקרנה נוספת בקימרון

החודש בפאב הפינה
 - 2.11ג’יי ויוז  - 8.11 /הג’ירפות  - 16.11 /יאיר דלאל /
 - 22.11עידן חביב  - 30.11 /התקווה 6

ובדצמבר:
אירועי חורף :מירי מסיקה  /קובי אפללו  /חצי מרתון אליפות
ישראל  /קוויאר ועדשים  /גיבורי האור  /יום הוותיק

